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Problemformulering: Vilken problematik möter svenska företag i deras leverantörskedja vid 

implementering av CSR i Kina? 

 

Hur kan företag svenska arbeta för att överkomma den identifierade problematiken vid 

implementering av CSR i Kina? 

 

Syfte: Studien ämnar undersöka vad svenska företag möter för problematik vid 

implementering av CSR i Kina samt hur de strategiskt kan arbeta för att överkomma detta. 

Vidare belyser även studien intressenter som kan utgöra en del av problematiken.  

 

Metod: Uppsatsen grundas på en kvalitativ studie där vi valt att anta en abduktiv ansats. Den 

empiriska datan utgörs av intervjuer med personer med spetskompetens inom CSR. Då 

studien riktar sig till den kinesiska marknaden genomfördes fyra av sex intervjuer i Shanghai, 

Kina.  

 

Slutsatser: Studien visar att det finns problem vilka är kopplade indirekt samt direkt till 

företags intressenter. Vidare visar studien att den identifierade problematiken kan i viss 

utsträckning överkommas genom att långsiktigt eftersträva delat värde för företagen och dess 

omgivning.  

 

Nyckelord: CSR, Kina, problematik, implementering, strategier, intressenter, 

leverantörskedja, CSV 
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ABSTRACT 

 

Authors   Helena Blixt och Jennifer Cunningham 

Tutor   Christine Tidåsen 

Examiner   Petter Boye 

Course   Bachelor Thesis in Business Administration, 15 hp, 

   Linnaues University 

 

Research question: What problems do Swedish companies face when implementing CSR in 

their supply chain in China? 

 

How can Swedish companies work to overcome the identified problems when implementing 

CSR in China? 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to identify what problems Swedish companies face 

when implementing CSR in China and how they can create a strategy to overcome these 

problems. Furthermore, the thesis aims to highlight which stakeholders contribute to the 

problem. 

 

Method: The thesis is based on a qualitative study which was based on semi-structured 

interviews with respondents with expertise in the chosen research field. Some of the 

interviews were carried out in Shanghai, China, considering the study is aimed at the Chinese 

market. 

 

Conclusion: The result of the study show that some of the identified problems are directly 

and indirectly linked with the companies stakeholders. Furthermore the study shows that the 

problems can be overcome by long term strategies in the form of shared value by the 

company and its environment. 

 

Keywords: CSR, China, problems, implementation, strategy, stakeholders, supply chain, 

CSV 
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”Companies must take the lead in bringing business and society back together. 

The recognition is there among sophisticated business and thought leaders, and 

promising elements of a new model are emerging. Yet we still lack an overall 

framework for guiding these efforts, and most companies remain stuck in a 

“social responsibility” mind-set in which societal issues are at the periphery, 

not the core.” 

 

Porter & Kramer (2011, 64) 
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1 INTRODUKTION 

 

I uppsatsens inledande kapitel kommer vi presentera bakgrunden till det valda 

forskningsområdet samt en problemdiskussion som belyser varför studien är väsentlig. 

Fortsättningsvis redovisas forskningsfrågor samt syfte vilka är grunden för studien.  

 

1.1 Bakgrund 

Kina, världens mest befolkade land med närmare 1,4 miljarder invånare, har sedan 1947 styrts 

av kommunistpartiet och var under en lång tid stängt för resterande delar av världen. 

Förändringen kom 2001 när Kina fick beviljat att äntra World Trade Organisation (WTO). 

Konsekvenserna av medlemskapet var en stor förändring och de fick bort över 7000 tullar, 

kvoter och andra handelshinder. Fördelarna har dock kommit att överväga nackdelarna då 

Kina har stått för en av det bästa ekonomiska framgångarna på global nivå med en 

femdubblad ökning av deras export och fyrdubbling av deras BNP (economist.com). 

Borttagning av tullar i samband med ett stort utbud av leverantörer med billig arbetskraft har 

gjort att många internationella företag valt att ha sin produktion i Kina (Sunghoon, Jian och 

Longkai, 2014). Den billiga arbetskraften har lockat många svenska företag och Kina har 

kommit att bli Sveriges viktigaste handelspartner i Asien. Idag arbetar cirka 10 000 svenska 

företag med Kina och utöver detta finns det även 500 svenska företag som är etablerade på 

den kinesiska marknaden (swedenabroad.com).   
 

Den ekonomiska fördel som internationella företag utnyttjar har dock en mörk baksida. 

Företag som väljer att lägga sin produktion i lågkostnadsländer är aktiva på en marknad där 

ofta mänskliga rättigheter och miljökonventioner inte uppfylls. Dåliga arbetsförhållanden, 

minimala löner, uteblivet socialt skydd och psykisk påfrestning resulterade i att 19 

medarbetare på företaget Foxconns fabrik i Kina försökte ta sina liv inom ett års tid. Detta 

fick stor uppmärksamhet i media världen över och diskussionerna gällande vem som bar 

ansvaret för händelserna, köparna som exempelvis Apple, Nokia och Dell; Foxconn eller den 

kinesiska staten som lämnat arbetarna utan skydd gällande deras rättigheter. Även gränsen för 

hur långt företagens ansvar sträcker sig i värdekedjan blev en del av diskussionen (Borglund 

et al. 2012).  
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Corporate social responsibility (CSR) har de senaste åren fått en hel del uppmärksamhet. 

Både regeringar och non- governmental organizations (NGOs) uppmuntrar och kräver att 

företag idag tar socialt ansvar. Konsumenter är även dem mer insatta i hur deras produkter 

tillverkas och i vilka förhållanden, vilket bidragit till att företag aktivt börjat investera i samt 

implementera CSR i deras strategier (Kim, Kim och Kim, 2014). Begreppet CSR har 

analyserats av många författare och antalet definitioner på dess innebörd samt omfattning 

skiljer sig beroende på vem som tillfrågas. CSR kan även tolkas olika beroende på vilken 

organisation som syftar till att tillämpa CSR (Freeman och Hasnaoui, 2010). Enligt Brei och 

Böhm (2011) är ytterligare en anledning till varför CSR är svårdefinierat det faktum att det 

används i akademin, företagsvärlden, på regeringsnivå och bland ideella organisationer. Enligt 

Larsson (2010, 84) har den internationella handelskammaren valt följande definition:  
 

“The voluntary commitment by business to manage its activities in a responisble way” 

 

Hossain (2010) poängterar att CSR huvudsakliga syfte, oberoende av hur organisationer väljer 

att definiera begreppet, är att göra mer än vad lagen kräver gällande miljö, samhället och dess 

invånare. Vidare förklarar författaren att drivkrafterna bakom CSR är globalisering av handel, 

organisationers expansion i form av storlek samt inflytande, ökad strategisk betydelse 

gällande relationer till intressenter samt varumärkesrykte. Under det senaste decenniet har 

länder i Europa uppmärksammat CSR och det har blivit ett ständigt återkommande ämne vid 

samhällsdebatter. Enligt Kreuger (2008) har västerländska länder formats till följd av 

kapitalism vilket bidragit till utveckling av lagar, demokrati, unioner, NGOs och utbildningar 

vilket i sin tur bidrog till införandet av arbetsrättigheter. Detta gjorde att förväntningarna på 

organisationer och deras etiska ansvar ökade successivt med tiden. När västerländska företag 

sedan började globalisera och förflytta deras produktion till utvecklingsländer som Kina, blev 

det kollision gällande företagens förväntade etiska ansvar.   
 

Svenska företag har kommit en lång väg i att utveckla samt implementera CSR i deras 

verksamheter. Anledningen till detta är att organisationer förstått att CSR och socialt ansvar 

kan fungera som en konkurrensfördel och stärkande av varumärket. Sverige var även det 

första landet som utarbetade ett avtal med Kina angående CSR vilket har bidragit till en 

fortsatt utveckling av CSR och enligt handelsminister Ewa Björling är svenska företag 

världsledande inom hållbarhetsarbete (regeringen.se). Idowu, Louche och Filho (2010) 
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förklarar att framgångsrika CSR- aktiviteter kan leda till stora positiva förändringar i 

samhället och miljön.  
 

I princip alla internationellt aktiva organisationer idag har en utarbetad strategi gällande 

hållbar utveckling trots detta äger fortfarande många händelser rum som påvisar brister på 

implementering av CSR. CSR syftar till att företag ska ta miljö och socialt ansvar långsides 

med ekonomisk vinst är fortfarande till viss del ett främmande begrepp för kinesiska företag. 

Försummandet av arbetssäkerhet, miljöutsläpp och utbildning påstås vara anledningen till att 

tusentals tragedier inträffar på den kinesiska arbetsmarknaden. En del påstår att det är för 

tidigt för kinesiska organisationer att införa CSR i deras verksamheter eftersom dem 

fortfarande håller på att etablera sig och utveckla deras kärnverksamhet (worldwatch.org).  

Jutterström och Norberg (2011) beskriver att många svenska företag idag har en code of 

conduct, uppförandekod, som ska genomsyra verksamheten. Uppförandekoden ska även 

införas externt hos företagets leverantörer samt underleverantörer i Kina. Riktlinjerna som 

beskrivs i uppförandekoden belyser företagets engagemang gällande CSR- aktiviteter. Fokus 

idag ligger på huruvida företagen följer dessa samt hur implementeringen av deras sociala 

åtaganden sker i leverantörsledet. Svenska företag är som tidigare nämnt i framkant gällande 

deras ambitioner med CSR. För att leva upp till de utsatta målen återstår många utmaningar 

på den kinesiska marknaden för att implementeringen ska bli framgångsrik.  

1.2 Problemdiskussion  

Han et al. (2013) förklarar att företag bör arbeta för att genomgående och framgångsrikt 

tillämpa CSR i hela organisationen samt med externa intressenter som leverantörer. I enlighet 

med detta lyfter Crane (2008) fram vikten av att integrera företagens sociala ansvar med deras 

leverantörskedja eftersom det är där dåliga sociala förhållanden och miljöpåverkan 

identifierats.   Graafland och Zhang (2014) menar att själva implementeringen av CSR- 

strategier och att göra dem verksamma är den största utmaningen i dagens läge. 

Anledningarna till detta är enligt författarna framför allt de höga kostnaderna som uppstår vid 

implementering av CSR samt att leverantörerna har för få resurser att utbilda personal. 

Jutterström och Norberg (2011) menar att ytterligare en problematik är det faktum att 

företagsamhet är inbäddad i olika lokala traditioner och att värderingar mellan företag kan 

skilja sig avsevärt mellan länder. Borglund et al. (2012) instämmer med problematiken 

gällande synen på CSR, författarna menar att begreppet på senaste år fått spridning globalt 

men att det präglas av en lokal stämpel. Företagens förväntade sociala ansvar ter sig olika och 
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anpassas till nationella värderingar och normer. Detta gör enligt författarna att det blir 

problematiskt för företag att ta socialt ansvar eftersom definitionen gällande vad som anses 

vara ansvar skiljer sig beroende på den kontext där det ska genomföras. Wang och Juslin 

(2009) betonar även vikten av att ha förståelse för kulturella skillnader när företag arbetar 

med CSR internationellt. I Kina är normer, värderingar och företagskulturen annorlunda i 

förhållande till västerländska länder. Författarna förklarar vidare att västerländska företag 

måste anpassa sig till de kulturella skillnader som finns för att kunna implementera CSR på ett 

framgångsrikt sätt i Kina. Enligt Elg och Hultman (2011) har därför flera svenska företag 

under de senaste åren etablerat kontor i Kina där det finns ansvariga på plats som arbetar med 

hållbarhetsfrågor och är införstådda i de kulturella skillnader som existerar.  
 

Vidare förklarar Crane (2008) att företag som arbetar med leverantörer i olika länder 

konfronteras av olika regelverk som i vissa fall följs upp och i andra åsidosätts. Graafland och 

Zhang (2014) belyser vidare problematiken kring CSR och vilka utmaningar företag idag står 

för i Kina samt att det finns externa intressenter vilka är viktiga för företagen att identifiera. 

Författarna menar att många kinesiska företag upplever att stödet från den kinesiska 

regeringen samt av NGO:s är lågt. Graafland och Smid (2014) belyser att NGO:s mer eller 

mindre är styrda av den kinesiska regeringen och att de sätter restriktioner gällande deras 

åtagande. Peter Agnefjäll, VD av IKEA Gruppen, förklarar i företagets hållbarhetsrapport från 

2013: 
 

“We have a long way to go and many challenges we face are much bigger than IKEA, which 

is why we partner with governments, NGOs and suppliers. In some areas we’ll take a lead, 

but it will never be a one-company show.”  
 

Graafland och Zhang (2014) menar idag att den kinesiska regeringen spelar en viktig roll för 

utvecklingen av CSR i Kina. Landets lagar och rättigheter styrs ytterst av centralregeringen i 

Bejing men kan variera mellan Kinas olika provinser, vilket gör att företag som har sin 

produktion i olika områden måste rätta sig efter de lokala lagarna (Kjellgren, 2000). Graafland 

och Zhang (2014) menar att Kinas ekonomiska tillväxt har lett till en större medelklass i Kina. 

Det har skapats en god cirkel där lönerna, köpkraften och produktionen ökar successivt vilket 

lyft en del av det kinesiska folket ur fattigdom. Den tillväxtpolitik som däremot har drivits har 

skapat klyftor mellan olika delar av landet då den östra sidan samt urbana områden har 

prioriteras. Industrialisering och ojämn utveckling i landet har lett till att många människor 
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väljer att lämna sina hem för att söka arbete i framför allt de östra delarna av landet 

(swedenabroad.com).  
 

Det är ett finns en stor problematik kopplad till att många människor idag måste lämna sina 

hemorter för att arbeta i andra städer. År 2013 uppgick migrantarbetarna till hela 262 miljoner 

människor, där många av dem idag arbetar i fabriker. Migrantarbete innebär även att föräldrar 

ibland tvingas lämna sina barn i hemorten hos släktingar, vilket resulterat i att drygt 60 

miljoner barn årligen blir lämnade. Det är få företag idag som tar hänsyn till denna 

problematik och de finns oftast inte med i företagets utarbetade i CSR- program (ccrcsr.com). 

Ytterligare problematik kan kopplas med det faktum att Kina idag använder ett 

registreringssystem som kallas Hukou systemet, vilket innebär att medborgarna i Kina är 

registrerade i den ort där personen föddes. Registreringen ger rätt till sociala tjänster i det 

området som de är registrerade i, vilket innebär för en migrantarbetare som flyttar till en 

annan stad eller provins för arbete, går miste om detta (www.clb.org.hk).    

 

Blowfield och Murray (2011) förklarar att trots den ekonomiska utvecklingen i Kina under det 

senaste decenniet samt företags ökade engagemang inom CSR finns det fortfarande mycket 

som kan utvecklas till det bättre. Företag menar idag att de tar ansvar för sina produkter och 

att företagets uppförandekoder efterlevs, trots detta så fortsätter media att rapportera skandaler 

och brister i företagens externa implementering av CSR. Författarna presenterar olika 

områden som företag kan engagera sig i gällande CSR:  
 

1.     Ledarskap, vision och värderingar 

2.     Marknadsaktiviteter 

3.     Interna aktiviteter 

4.     Aktiviteter inom leverantörskedjan 

5.     Integrering av intressenter 

6.     Samhällsengagemang 

7.     Miljöaktiviteter 

 

Författarna menar att aktiviteter inom leverantörskedjan är en viktig del inom CSR och att 

företag som har produktion i andra länder som Kina bör engagera sig nationellt. Enligt Perry 

(2012) har den tekniska utvecklingen samt ökad användning av internet bidragit till att 

medvetenheten gällande dåliga arbetsförhållanden i fabriker belägna i lågproduktionsländer 
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spridits. Detta menar författaren gör att företagens förväntade sociala ansvar inte endast 

sträcker sig inom företagets väggar utan även ner i leverantörskedjan. Hsueh (2014) menar att 

CSR idag handlar om vad företag åtar sig att arbeta med externt och hur de förlänger deras 

åtaganden ner till leverantörer. Vidare lyfter författaren fram att företag däremot ofta 

misslyckas med deras implementering av CSR på grund av att det inte är fullt integrerat i 

företagens strategier. Andersen och Larsen (2009) förklarar att framgångsrik implementering 

av CSR kräver att företagens sociala ansvar är inbäddat i hela organisationen, inkluderat 

dotterbolag och leverantörer. Författarna förklarar vikten av att ha regelbundna revisioner hos 

företagens leverantörer. Kreuger (2007) instämmer och påstår att företagens åtaganden idag 

gällande CSR brister eftersom det inte genomförs tillräckligt med revisioner.  Graafland och 

Zhang (2014) menar dock att många leverantörer i Kina ser CSR som en börda snarare än 

något positivt då revisioner och restriktioner kräver mycket resurser av fabrikerna.  

 

Mamic (2005) förklarar vidare att många studier fokuserat på att undersöka innehållet i olika 

uppförandekoder snarare än deras implementering samt effekt, trots att chefer och 

företagsledare har haft problem med att implementera uppförandekoder hos deras 

leverantörer. Även Schmitt och Renken (2012) upplyser om att det finns forskning inom CSR, 

däremot väldigt lite skrivet om hur företag strategiskt kan arbete för att implementera CSR i 

deras leverantörskedja. Mamic (2005) menar vidare att det är väsentligt för företag att förstå 

vad det är som faktiskt sker i praktiken och på fältet för att kunna överkomma problematiken.  

 

1.3 Problemformulering   

	  
1. Vilken problematik möter svenska företag i deras leverantörskedja vid implementering 

av CSR i Kina? 

 

2. Hur kan svenska företag arbeta för att överkomma den identifierade problematiken 

vid implementering av CSR i Kina? 
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1.4 Syfte  
Vi ämnar med denna uppsats: 
 

• Att med hjälp av personer med expertis inom CSR identifiera och förklara 

problematiken med införandet av CSR i Kina.  
 

• Skapa en förståelse för vilka externa intressenter som är kopplade till problematiken 

samt redogöra vilken betydelse de har för de svenska företagens arbete med CSR i 

Kina. 
 

• Att undersöka samt analysera hur svenska företag kan arbeta för att implementera 

CSR- strategier i deras leverantörskedja i Kina.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien avser endast undersöka hur svenska detaljhandelsföretag arbetar med implementering 

av CSR i Kina.  
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1.6 Disposition  

Vi vill redogöra för hur dispositionen i denna uppsats är upplagd vilket tydliggörs i figuren 

som presenteras nedanför.  

 

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilken problematik möter företag i deras leverantörskedja vid implementering av CSR 

i Kina? 

Hur kan företag arbeta för att överkomma den identifierade problematiken vid 

implementering av CSR i Kina? 

	  
Teoretisk	  referensram	  

	  
Ø CSR	  
Ø Intressenter	  
Ø Leverantörskedja	  
Ø Kultur	  
Ø Creating	  shared	  value	  

	  
Empiri	  och	  Analys	  

	  
Slutsatser	  

Figur 1. Tydliggör i vilken följd uppsatsen olika kapitel och innehåll 
presenteras och hur vi arbetat med delarna för att slutligen presentera 
uppsatsens slutsatser 
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2 METOD 
	  
Metodkapitlet inleds med en sammanfattning av tillvägagångssättet för studien. Detta för att 

ge tydlig bild av hur data och underlag för vår analys samt slutsats samlats in. Vi kommer att 

presentera sju respondenter som ligger till grund för den empiriska insamlingen av data, 

avslutningsvis redogöra för uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

 

2.1 Sammanfattning av kapitlet  
Vi har valt att genom en abduktiv forskningsansats genomföra en kvalitativ studie med sju 

respondenter som innehar expertis gällande vårt valda forskningsämne. Då studien innefattar 

Kina valde vi att vara på plats i Shanghai för att genomföra fyra av våra intervjuer där. För att 

studien skulle bli så pass trovärdig och tillförlitlig som möjligt valde vi att intervjua 

respondenter med ansvar för frågor inom CSR på företag, samt oberoende konsulter som 

dagligen arbetar med CSR-frågor. Vi kommer på de följande sidorna att tydligt redogöra för 

studiens tillvägagångssätt samt motivera val av metodstrategi. Vidare har vi även valt att 

ytterligare förtydliga och beskriva studiens kunskapsprocess i en bifogad bilaga (se bilaga 2).  

2.2 Abduktiv forskningsansats    
Alvesson och Sköldberg (2000) presenterar tre olika forskningsansatser induktion, deduktion 

och abduktion. Vidare förklarar författarna att forskning dels kan syfta till att upptäcka ny 

teori eller bekräfta redan existerande teori. Således påverkar den valda forskningsansatsen 

tillvägagångssättet för insamling av data. Upptäckten av ett nytt fenomen kallas enligt 

författarna för induktiv studie och har sin utgångspunkt i empirin. Den bekräftande studien 

kallas deduktion där forskare inledningsvis skapar en förståelse för ett fenomen med hjälp av 

teorin. Det tredje angreppssättet, abduktion, har sin utgångspunkt i empirin i likhet med 

induktion men tar även stöd från teorin i likhet med deduktion. Vi har i vår studie valt att 

använda oss av en abduktiv forskningsansats då vi i enlighet med författarnas resonemang 

ville växla mellan teori och insamlad empiri vilket även Patel och Davidson (2011) anser 

karaktäriserar en abduktiv metod. Vi anser att en deduktiv studie skulle begränsa vår 

insamlade empiri eftersom syftet var att skapa förståelse för ämnet med hjälp av våra 

respondenter och enbart ha en förförståelse för forskningsområdet och riktlinjer vid 

genomförande av intervjuer. Induktiv studie ansåg vi heller inte fördelaktigt då vi ville ha en 

teoretiskt grund inför insamling av data.   
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Vidare förklarar Olsson och Sörensen (2011) att en abduktiv forskningsansats har sin grund i 

dialogen mellan det teoretiska perspektivet och resultatet av respondenternas uppfattning av 

det aktuella området. Vi anser däremot att vi i slutprocessen av studien arbetat mer efter den 

induktiva metoden då den större delen av teorin skrevs efter insamling av empirin. Vid 

intervjuerna ville vi låta respondenterna själva belysa problemområden utan att vi styrde dem 

i någon specifik riktning för att skapa trovärdighet gällande de problem som senare kommer 

presenteras i analysen. Då empirin genererade oväntad vinkling samt kunskap kring det valde 

ämnet valde vi att komplettera med teorier och fördjupa oss ytterligare i ämnet för att kunna 

genomföra realistiska analyser samt slutsatser, vilket är i enlighet med en abduktiv 

forskningsmetod. Vidare menar Alvesson och Sköldberg (2000) att abduktion är fördelaktigt 

då nya mönster önskas identifieras eftersom forskaren då kan växla mellan empiri och teori. 

Även Lantz (2013) beskriver den abduktiva ansatsen som en metod som genererar oväntad 

kunskap och förståelse. En slutsats genom abduktion tas fram genom att ett fenomen, som 

redan tidigare studerats, ses utifrån ett nytt perspektiv. Vi anser att författarens beskrivning 

gällande den abduktiva forskningsansatsen överensstämmer med den studie vi har för avsikt 

att genomföra. Vidare har Patel och Davidson (2011) lyft fram kritik mot den abduktiva 

ansatsen då de menar att forskare påverkas av sina kunskaper vilket i slutändan kan komma 

att influera det slutgiltiga resultatet. Vidare anser författarna att ansatsen ofta medför att 

forskare endast väljer de empiriska delar vilka de anser är intressanta. Vi har under 

sammanställningen av vårt empiriska material varit noga med att inte negligera några åsikter 

eller svar som kan färga studiens resultat. För att överkomma problematiken med att låta våra 

tidigare kunskaper forma samt påverka intervjun har vi valt att låta respondenterna själv styra 

samt diskutera relevanta områden.  

2.3 Kvalitativ forskningsmetod  
Enligt Backman et al. (2012) är det inom forskning vanligt att skilja på två vetenskapliga 

undersökningar, kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Författarna menar att den 

kvantitativa metoden syftar till att göra undersökningar gällande sådant som är mätbart, 

således kvantifierbart. Kvalitativ forskning används av forskare som söker förståelse för en 

företeelse och inte förklara eller förutsäga, vilket är fallet vid kvantitativ metod. Vi valde att 

använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi enlighet med författaren vill skapa en 

djupare förståelse för det valda forskningsämnet. Bryman och Bell (2011) menar att den 

kvalitativa metoden ger forskaren större möjlighet att vara öppen och flexibel, den är således 

inte lika strukturerad som en kvantitativ studie. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) menar 
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även att kvalitativ forskning är fördelaktigt vid en abduktiv forskningsansats. Utgångspunkten 

i studien är att få en djupare förståelse för vad företag möter för hinder vid deras arbete med 

CSR och hur de arbetar strategiskt för att överkomma detta. Studien syftar inte till att 

generalisera resultaten på alla företag med leverantörer i Kina. Creswell (2014) menar vidare 

att den kvalitativa forskningsmetoden hämtas av forskaren som omedvetet gör tolkningar 

gällande dess innebörd, deltagande forskare påverkar därför studiens slutgiltiga resultat. För 

att överkomma denna negativa aspekt med den kvalitativa metoden har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer för att inte påverka respondenten eller leda den i någon specifik 

riktning. Detta visas tydligt vid granskning av de resultat studien landat i eftersom vi 

inledningsvis hade en annan uppfattning kring ämnet och dess problematik. Olsson och 

Sörensen (2011) förklarar att frågeställningen fördjupas under forskningsprocessen i en 

kvalitativ studie, vilket vi anser att den i enlighet med författaren har gjort.  

2.4 Datainsamlingsteknik    
Tillvägagångssättet vid insamling av data kan enligt författarna Lundahl och Skärvad (1999) 

delas in två metoder; primärdata och sekundärdata. Primärdata är material som forskaren 

själv har samlat in och sekundärdata är bestående av material som någon annan har samlat in. 

Vi har valt att huvudsakligen använda oss av primärdata genom att genomföra kvalitativa 

intervjuer som insamlingsteknik. Vi har även valt att använda oss av sekundärdata till att 

skapa oss förståelse för det valda forskningsämnet samt som underlag till den teoretiska 

referensramen. Hartman (2004) redogör att sekundärdata är användbart, dock att ett kritiskt 

förhållningssätt ska användas vid val av data. Författaren menar att data kan vara vinklad till 

författarens egna intressen. Vi har där med valt sekundärdata med noggrannhet och använt oss 

av framförallt böcker och vetenskapliga artiklar som sekundära källor.  

2.4.1 Intervjumetodik   

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer då dessa enligt Trost (2010) generar rikligt 

med empirisk data vilket kan resultera i intressanta åsikter, processer samt mönster. Merriam 

(1988) beskriver även att intervjuer är den huvudsakliga källan vid kvalitativa studier där 

forskaren vill skapa sig en förståelse samt få ökad kunskap för det valda forskningsämnet. 

Vidare menar Gillham (2008) att det finns tre former av intervjutekniker: strukturerad, 

ostrukturerad och semi/halvstrukturerad. Lantz (2013) förklarar att skillnaden mellan 

intervjuformerna är graden av struktur. Lundahl och Skärvad (1999) beskriver att den 

strukturerade intervjun har en hög struktur och det lämnas ett litet svarutrymme åt 

respondenten. Den ostrukturerade intervjun beskriver Lantz (2013) som öppen vilket innebär 
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att respondenten fritt kan utveckla sina tankar kring frågan. Den sistnämnda intervjuformen, 

halvstrukturerad, är en kombination av både ostrukturerad och strukturerad intervjuteknik. 

Gillham (2008) hävdar att den halvstrukturerade intervjun är den viktigaste tekniken inom 

forskningsintervjuer och resultatet blir av god kvalité eftersom intervjutekniken både 

inrymmer flexibilitet men samtidigt balanseras upp av struktur. Vi använt oss av en 

halvstrukturerad intervjuteknik eftersom det som tidigare nämnts finns plats för både 

flexibilitet och struktur. Vi valde att utforma våra intervjufrågor utifrån den teoretiska 

referensramens första del för att kunna analysera empiri och teori, därefter låta respondenterna 

belysa övriga områden utifrån egna erfarenheter samt åsikter. Frågorna till respondenterna var 

således öppna med utrymme för egen tolkning samt möjlighet att ställa följdfrågor. Gillham 

(2008) beskriver de positiva aspekterna med en halvstrukturerad intervju vilket medför att 

analysen underlättar genom att det finns en grad av struktur. Vår ambition med studien var att 

genomföra personliga intervjuer. I slutändan hade vi två intervjuer via Skype och de andra 

fyra vid ett personligt möte där en företagsintervju inkluderade två respondenter. Vi ansåg att 

personliga intervjuer var väsentligt för oss eftersom vi ämnade skapa en diskussion med 

respondenten utifrån vår intervjumall.  Detta anser vi är lättare att skapa vid en personlig 

intervju. Vi valde att utforma en intervjumall (se bilaga 1) vilken var grunden inför varje 

intervju och den anpassades i viss mån efter varje respondent, detta medförde att vi kunde 

strukturera intervjumaterialet och utifrån detta genomföra analyser. Inför analysen valde vi 

även att transkribera de inspelade intervjuerna för att inte försumma eller misstolka någon 

viktig information.  

 

Trost (2010) belyser vikten av att forskare genomför deras studier med ett etiskt 

förhållningssätt. Av etiska skäl har vi därför valt att delge studien till respondenterna inför 

publicering för att de ska kunna undersöka om vi har tolkat samt fått en korrekt bild av deras 

personliga åsikter samt erfarenheter. Dock är studien skriven på svenska vilket medfört att vi 

inte kunnat vidarebefordra den till våra kinesiska respondenter, för att överkomma detta har vi 

valt att skicka studien till representant på huvudkontor i Sverige. Anledningen till att vi varit 

angelägna att visa resultatet av studien för våra respondenter är för att ämnet kan vara av 

känslig karaktär och studien har inte genomförts i syfte att misskreditera företagen eller svärta 

ner deras varumärke. Vi anser även att detta bidragit till ökad tillförlitlighet över vårt 

empiriska material.  
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2.5 Val av respondenter  
Vi valde att intervjua sammanlagt sju respondenter med spetskompetens inom CSR- området. 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att personer med spetskompetens kan delas in i två olika 

kategorier; experter och direkta intressenter. En expert kan identifieras som en person med 

medverkan i bland annat massmedia, branschföreningar eller är verksam inom fackpress. I vår 

studie valde vi att använda oss av tre stycken respondenter som var experter och de fyra 

resterande respondenterna tillhörde den andra kategorin: direkta intressenter. Författarna 

beskriver vidare den direkta intressenten som en person som har anställning inom företaget. 

Vi anser att CSR är ett komplext fenomen och dess betydelse samt innebörd kan te sig olika 

beroende på i vilken kontext det diskuteras vilket är anledningen till att respondenter med 

olika befattningar samt bakgrund valts. De fyra direkta intressenterna vi valde att genomföra 

en intervju med finner vi i våra valda företag. Det kan av naturliga skäl enligt författarna vara 

känsligare att intervjua direkta intressenter då informationen måste stämma överens med 

företagets värderingar och respondenten måste se över att informationen som ges stämmer. I 

enlighet med Lundahl och Skärvad (1999) anser vi att företagen vill måla upp en så pass bra 

bild av företaget som möjligt och att de kan ha varit återhållsamma med information. Därför 

valde vi att komplettera med experter inom området för att få fler synvinklar och en ökad 

trovärdighet.  

 

Vid val av fallföretag så tog vi hänsyn till studiens syfte. De företag vi valde att genomföra en 

intervju med var följande: IKEA, MQ och Åhléns. Två av våra respondenter är från samma 

företag, MQ, de intervjuades vid samma tillfälle. De tre valda företagen är svenska, har en del 

av deras produktion av deras varor i Kina samt arbetar aktivt med CSR. Vi valde att avgränsa 

vårt urval till detaljhandelsföretag då vi anser att dessa i stor utsträckning arbetar med CSR 

och vi har uppfattat det som att de ofta blir omskriva i media på grund av deras brist på 

implementering av CSR. Vi ansåg vidare att det var intressant att kombinera IKEA, som är en 

internationell aktör, tillsammans med företag som enbart har försäljning inom Skandinavien. 

Anledningen till detta är att vi ansåg det relevant att skapa sig en förståelse för om företagens 

storlek hade någon betydande roll vid arbetet gällande CSR- frågor. De respondenter som 

faller under kategorin experter valde vi baserat på att de aktivt arbetar med CSR- frågor i Kina 

och Asien. Både experterna och de direkta intressenterna har bott eller bor nu Kina, vi ansåg 

att det var en viktig aspekt då den kinesiska kulturen hade en betydande roll i studiens 

resultat. Efter genomförd intervju med Nilsongroup AB som vi inledningsvis hade för avsikt 

att inkludera i studien stärktes vi i denna uppfattning. CSR- koordinatorn som deltog intervjun 
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var på plats i Sverige och hade nyligen tagit över posten. Respondenten hade inte arbetat på 

plats i Asien vilket vi ansåg gav en felaktig vinkling samt bristfälligt resultat. Följaktligen 

valde vi att utesluta intervjun från studien då vi anser att detta skulle ge en missvisande bild 

över vårt forskningsområde.  

2.5.1 Presentation av respondenter  

Här följer en presentation innehållande respondenternas befattning samt en beskrivning av 

deras roll och kunskap inom CSR- området.  

 

Konsulter 

Emma Palmér  

Befattning: VD och grundare av FANGSI House of Quality, CSR and Logistics AB 

Beskrivning: Företaget är etablerat i Asien och Sverige och erbjuder tjänster till svenska 

företag som har en produktionskedja som sträcker sig ner till textilfabrikerna i Asien. 

FANGSI säkrar och utvecklar produktkvalitet, sociala och miljömässiga förhållanden i 

företagens leverantörskedja, samt skapar långsiktiga relationer mellan företagen och dess 

leverantörer.  

 

Emma Sjöström 

Befattning: VD och grundare av Nuwa AB & Redaktör och grundare av Hallbartkapital.se 

Beskrivning: Nuwa AB är en kunskapsbyrå för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Byrån 

genomför bland annat utredningar och analyser om hållbara investeringar åt kunder. 

Hallbartkapital.se är en sajt för omvärldsbevakning av kapitalmarknaden ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Emma Sjöström är även forskare och lärare vid handelshögskolan i 

Stockholm. 

 

Hanna Elving  

Befattning: Projekt manager på Business Sweden - Swedish Trade and Investmemt Council, 

Shanghai 

Beskrivning: Hanna ansvarar för Business Swedens CSR program som finns i Kina; “Swedish 

sustainable business”. Syftet med programmet är att få svenska företag mer medvetna om 

hållbarhetsfrågor när de arbetar i Kina. Genom att de anordna plattformar och möten så kan 

kunskaps utbyten mellan mindre och större företag ske angående CSR. Programmet integrerar 

även studenter och Hanna både föreläser och anordnar aktiviteter vid universitet.   



	   21	  

Företag 

IKEA: Stefan Karlsson 

Befattning: Sustainability Manager  

Beskrivning: Hållbarhetsansvarig för regionerna Kina, Taiwan och Japan.  

 

MQ:Steven Ma 

Befattning: CSR Area Manager  

Beskrivning: Ansvarig för företagets CSR-frågor i Kina samt samarbetar med dess 

leverantörer för att se om uppförandekoden efterlevs.   
 

MQ: Jenny Zhao 

Befattning: Country Manager for China 

Beskrivning: Ansvarar för verksamhetens alla olika delar som finns i Kina. 

 

Åhléns: Leon Wang  

Befattning: Social Compliance Manager på Axstores Far East Limited 

Beskrivning: Arbetar med CSR-frågor för Axstores AB och är ansvarig för regionerna Kina 

Hongkong, Bangladesh och Indien. Åhléns utgör en del av koncernen Axstores AB, även 

bestående av Kicks och Lagerhaus. Leon arbetar med Axstores leverantörer för att se om 

uppförandekoden efterlevs. 

 

2.6 Forskningsskvalitet 
Merriam (1994) menar att alla studier syftar till att kunna leverera tillämpliga och hållbara 

resultat. Enligt Alvehus (2013) diskuteras ofta validitet och reliabilitet för att säkerhetsställa 

kvaliteten i en forskning. Yin (2007) förklarar att det finns fyra olika kriterier vilka är 

användbara vid undersökning av forskningens kvalitet: begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och reliabilitet. Vidare förklarar Merriam (1994) att då reliabilitet och 

validitet har en central del i forskningen är det även viktigt att studien genomförs på ett etiskt 

sätt. 

2.6.1 Validitet 

Bryman och Bell (2011) menar att det viktigaste kriteriet för en forskningsstudie är om den 

har validitet. Med validitet avser författarna den integritet som analyserna av forskningen 

genererar. Yin (2014) lyfter fram begreppsvaliditeten som en utmaning för forskare som 
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genomför en kvalitativ studie på grund av bristen på mätbar data och att subjektiva 

bedömningar ofta tenderar att bygga på redan förutfattade meningar används för att samla in 

data.  För att överkomma detta problem menar författaren att forskare måste definiera det som 

ämnas undersökas så tolkningen av diverse begrepp inte ter sig olika beroende på vem som 

läser studien. I denna studie har detta varit en viktig del då vi syftar till att undersöka hinder 

vid implementering, vilket är ett begrepp som kan innebära en rad olika företeelser. För att 

konkretisera begreppet hinder har vi valt att fokusera på de hinder som företagens olika 

externa intressenter har en koppling till. Författaren förklarar vidare att det finns tre olika 

strategier som forskare kan använda sig av för att få en bild av verkligenheten och minimera 

effekten av sina egna preferenser vilka är: flera beviskällor, en sammanlänkad kedja av bevis 

och få utkastet av studien granskat av uppgiftslämnare. Vi har i denna studie använt oss av 

den första strategin då vår empiri är insamlad från respondenter med olika befattningar för att 

få olika infallsvinklar gällande fenomenet, vilket varit ett medvetet val för att arbete gentemot 

en hög validitet. 
 

Med intern validitet avser Yin (2014) huruvida studien och dess analyser genererat ett 

trovärdigt resultat. Detta medför problematik gällande tolkningen av den insamlade datan. 

Således om alla möjligheter och förklaringar tagits i beaktning vid utformning av analys och 

slutsatser. Vi har i denna studie valt att begränsa insamlingen av sekundärdata för att undvika 

att bli alltför påverkade av andra studier. Syftet med att studera tidigare teorier var således att 

skapa en grund för vår empiriinsamling som även den utformades strategiskt för att inte 

utelämna viktig information. Den tredje delen inom validitet är enligt Yin (2014) den externa. 

Den externa validiteten syftar till om studien är generaliserbar oavsett vilken metod som 

använts vid genomförandet av studien. Detta har en direkt koppling till den frågeställning som 

studien ämnar besvara. Studier som innehåller hur och varför används när syftet är att gå på 

djupet gällande det valda objektet, således inte för att kunna generalisera resultatet. Denna 

studie syftar inte till att göra generaliseringar gällande svenska företags arbete med CSR i 

Kina utan skapa en större förståelse för ämnet.  

2.6.2 Reliabilitet 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) handlar reliabilitet om hur väl upprepade mätningar 

stämmer överens, alltså om det blir samma resultat vid olika mätningar som med fördel görs 

av olika forskare. Om resultatet av studierna överensstämmer i hög grad är även reliabiliteten 

hög. Detta resonemang stödjs av Merriam (1994) som även menar att detta är ett 
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problematiskt begrepp eftersom människor tenderar till att byta åsikter samt attityder och är 

därför inte statiska utan ombytliga. Vidare ställer sig författaren kritisk till reliabilitet inom en 

kvalitativ studie eftersom resultaten som genereras är en funktion av respondenten samt 

forskaren som genomför studien kan kraven för reliabilitet inte uppnås på denna typ av studie. 

Författaren menar att en ny studie som ger nya resultat inte nödvändigtvis förkastar den 

tidigare studien. Yin (2014) menar att ett sätt att öka reliabiliteten är att operationalisera så 

många steg som möjligt vid utförandet av studien vilket enligt författaren möjliggör för 

upprepandet av studien.  För att öka reliabiliteten i vår studie har vi valt att spela in all 

insamlad primärdata. Vi har även strävat efter en strukturerad analys och redogörelse för vårt 

tillvägagångssätt på ett tydligt och konkret sätt. Då studien har genomförts med hög 

medvetenhet och dokumentation av respektive delar anser vi att en upprepning av studien är 

möjlig. Studien har dock undersökt en marknad som genomgår stora förändringar ekonomiskt 

och ett ämne tolkas olika beroende på respondentens preferenser samt erfarenheter. I och med 

detta är vi medvetna om att studien med hög sannolikhet skulle få annorlunda resultat om den 

genomförs några år framöver. CSR är även ett fenomen som kan användas i olika 

utsträckningar beroende på företags ambitioner och resurser vilket även det förändras med 

tiden.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
	  

I detta kapitel presenteras de valda teorier som ligger till grund för studiens 

undersökningsområde. Första delen av kapitlet utgörs av en sammanfattning för att ge 

läsaren en förstålse för referensramens uppbyggnad. Avslutningsvis presenteras en teoretisk 

syntes för att redovisa hur vi kommer använda dem vid besvaring av forskningsfrågorna.  

	  

3.1 Sammanfattning av kapitlet 
Teorikapitlet består av fem olika delkapitel där vi inledningvis förklarar fenomenet corporate 

social responsibilty genom:  

 

§ Områden för ansvarstagande  

§ ISO 26000 

§ Uppförandekod 

 

Vidare förklaras teorier angående yttre parter samt faktorer som anses påverka företaget vid 

deras implementering vilka är:  

 

§ Intressenter 

§ Leverantörskedjan 

§ Kultur 

 

I den avslutande delen presenteras en teori som avser redovisa hur CSR kan användas för att 

skapa hållbara lösningar för företag i samband med ekonomisk lönsamhet vilket är: 

 

§ Creating shared value  
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3.2 CSR   
Enligt Löhman och Steinholtz (2004) är CSR, Corporate Social Responsibilty, det begrepp 

som används mest inom näringslivet och bland politiker samt forskare. Den svenska 

benämningen på CSR är ofta ”företagens sociala ansvar” vilket författaren menar inte är 

tillräcklig då själva omfattningen gällande begreppets innebörd inte lyfts fram. Även 

Grankvist (2012) förklarar att CSR handlar om företagens ansvarstagande i samhället. 

Författaren väljer dock att dela in ansvarstagandet i tre olika områden för att skapa förståelse 

för begreppet: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det ekonomiska ansvaret bygger på att 

företaget ska driva sin verksamhet med målet att skapa lönsamhet på lång sikt. Detta uppnås 

enligt författaren genom att investera i hållbara lösningar. Det miljömässiga ansvarstagandet 

innebär att företaget ska driva sin verksamhet med hänsyn till miljön genom att inte påverka 

planeten och dess naturresurser negativt i ett långsiktigt perspektiv. Författaren beskriver 

vidare att det sociala ansvarstagandet handlar om att företag ska visa ett samhällsengagemang 

och etiskt jobba med arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. CSR är enligt Borglund et 

al. (2012) fortfarande ett vagt begrepp och företag ges utrymme att själva tolka vad 

ansvarstagande innebär, vilket kan leda till många skiftande tolkningar och definitioner. 

Begreppen må ha olika ursprung men enligt författaren ger de fortfarande uttryck i samma 

idé: hur företag ansvarar för hur deras agerande inverkar på samhället och miljön. Grafström, 

Göthberg och Windell (2008) lyfter fram möjligheten som otydligheterna med begreppet 

medför. Författarna menar att detta innebär att företag i viss utsträckning själva kan sätta upp 

ramar och riktlinjer gällande deras åtaganden kring hållbarhet. Beroende på vilken bransch 

företagen är aktiva inom skiftar även aktiviteterna från allt mellan skapa goda förutsättningar 

för barn i Sverige eller bättre arbetsförhållanden hos fabriker i utvecklingsländer. 
 

Fortsättningsvis menar Borglund et al. (2012) att ett ansvarsfullt företagande leder till social 

och ekonomisk utveckling vilket i sin tur kan bidra till bättre arbetsvillkor, minskad 

fattigdom, ökat välstånd, minskning av korruption och att människor kan få högre 

levnadsstandard.  CSR påverkar utformningen av företagets affärsidé och åtagandet av CSR 

har utvecklats under de senaste åren till att bli mer avancerad och strategisk. Enligt Grafström, 

Göthberg och Windell (2008) finns det i huvudsak två olika sätt att arbeta praktiskt med CSR. 

Det ena är den mer traditionella strategin vilken syftar till företag som använder sig av 

välgörenhet och sponsring för att göra samhällsnytta. Den andra strategin är när företag väljer 

att inkludera CSR i deras kärnverksamhet. Historiskt sett har inte svenska företag i någon 

större utsträckning valt att engagera sig i välgörenhet men författarna menar att detta börjar 
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bli alltmer vanligt både bland företag och privatpersoner. Att inkludera CSR i 

kärnverksamheten handlar enligt författarna om att se över den påverkan verksamhetens 

aktiviteter har på miljön och samhället för att sedan arbeta för att minimera de negativa 

följderna. Författarna förklarar att företag idag tenderar till att arbeta med både välgörenhet 

och integrering i kärnverksamheten. Borglund et al. (2012) lyfter fram att den senare strategin 

är den som företag bör använda sig av då sponsring samt välgörenhet inte kommer leda till en 

förbättring eller lösning på de hållbarhetsproblem som existerar runt om i världen. Detta 

resonemang stöds av Urip (2010) som anser att CSR bör inkluderas i företagens huvudsakliga 

strategier och affärsverksamheten, vilket dels kommer gynna företaget men även samhället då 

de är beroende av varandra. Författaren förklarar att det har skapats riktlinjer för vad företag 

bör inkludera och basera sina CSR- strategier på. I syfte att sammanställa olika riktlinjer och 

standarder som diverse organisationer tagit fram skapade ISO, international organization for 

standardization, en internationell standard. ISO 26000 baseras på sju olika element gällande 

vad företag bör integrera i deras verksamhet. 
 

§ Redovisningsskyldighet 

§ Transparens 

§ Etiskt uppförande 

§ Respekt för intressenters intresse 

§ Respekt för lagen 

§ Respekt för internationella normer och uppföranden 

§ Respekt för mänskliga rättigheter 
 

Ytterligare ett verktyg som används frekvent av företag som åtar sig att arbete med hållbarhet 

är enligt Erwin (2011) framtagning av en uppförandekod (eng. Code of conduct). Detta 

används för att detaljerat kunna redovisa på vilket sätt företag ämnar arbeta med CSR. Den 

idealiska implementeringen med uppförandekoder är enligt författaren att det ska påverka 

både verksamhetens ledning och övriga anställda att arbeta utifrån de uppsatta riktlinjerna. 

Vidare menar Hsieh (2006) att uppförandekoder utgör en betydande roll för företag som 

arbetar i utvecklingsländer där bristen på implementering av nationella lagar är större. Mele 

och Schepers (2013) menar att uppförandekoder även är av intresse för företagens intressenter 

som dels påverkar företagen att engagera sig i hållbarhet. Det är enligt författarna även ett 

fördelaktigt sätt för företag att kunna redovisa vad de åtar sig att arbeta med och vad de har 

för principer gällande CSR för externa intressenter. 
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3.3 Intressenter 
Ett företags intressenter kan enligt Blowfield och Murray (2008) utgöras av investerare, 

anställda, företagskunder, kunder och lokalsamhällen som antingen påverkar eller påverkas av 

en organisation. Mitchell, Agle och Wood (1997) förklarar att den klassiska definitionen på 

intressenter och vad det betyder myntades av Freeman (1984, 34): 

”A stakeholder in an organzation is (by definition) any group or individual who can affect or 

is affected by the achievement of the organization's objectives” 

Banerjee (2007)  menar att företag alltid haft intressenter men att själva begreppet på senare 

tid har fått större uppmärksamhet och genomslagskraft. En intressentmodell har enligt Keinert 

(2008) tagit form i samband med utvecklingen av CSR. Enligt författaren syftar modellen till 

att företag bör lyfta blicken från sina ägare och kunder för att få en större förståelse för sin 

omgivning. Författaren lyfter fram relationen mellan företag och samhället och att företag är 

beroende av den miljö de är aktiva inom. Teoretiker menar enligt Banerjee (2007) att en ökad 

förståelse för intressenter utgör en grund för ett företags CSR- arbete. Även Horrigan (2008) 

menar att det är svårt att diskutera CSR utan att ha en förståelse för företagets intressenter och 

deras förväntningar på dem. För att kunna identifiera intressenter menar författaren att företag 

måste besvara den omfattande och komplexa frågan vems intresse företaget ämnar tillgodose 

och vem den är ansvarig gentemot. Blowfield och Murray (2008) menar dock att intressenter 

kan vara komplicerat att identifiera eftersom relationer inte endast utgörs av en direkt affär 

mellan exempelvis ett företag och dess leverantör. 

Den traditionella synen på intressentmodellen är enligt Neville och Menguc (2006) att en 

intressent påverkar eller påverkas av en organisation, som tidigare redovisat. Författarna lyfter 

dock fram ett annat perspektiv på modellen, att företag ingår i ett komplext nätverk av 

intressenter som alla influerar varandra. Intressenter kan dels komplettera, konkurrera och 

samarbete med varandra. En intressentgrupp som önskar att påverka en organisation men som 

inte besitter den makten kan ta stöd från en annan intressent. Även Rowley (1999) diskuterar 

den påverkan intressenter har på varandra och menar att intressentmodellen måste ses utifrån 

ett större perspektiv där kommunikationen mellan företag och intressenter inte är tvåsidig utan 

multipel, således mellan alla inom företagets nätverk.  Vidare menar författaren att 

intressenter är beroende av varandra. Epstein (2010) lyfter fram vikten av att identifiera 

intressenter för att företag ska kunna implementera CSR i deras organisation. Författaren 

menar att det krävs en förståelse för vilka de interna samt externa intressenterna är för att 
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implementeringen ska bli framgångsrik. Grafström, Göthberg och Widell (2012) har 

identifierat en viktig intressent som de anser är central för företag gällande deras arbete med 

socialt ansvar vilket är statliga organisationer. Statliga organisationer lyfter författarna fram 

på grund av deras makt att stifta lagar och införa policys som ställer minimikrav på företagen. 

Stater driver aktivt frågor kring CSR på både nationell och internationell nivå, vilket påverkar 

dels lokala och globala företag. Graafland och Zhang (2014) och Tang och Tang 

(2012)  belyser statens roll på nationell nivå då de har en påverkan på företags 

implementering av CSR i deras leverantörskedja. 

3.4 Leverantörskedja 
Borglund et al. (2012) förklarar att CSR syftar till företagets ansvar utöver förbättring av 

arbetsförhållanden och produktionsförutsättningar internt. Författarna menar att detta kan 

identifieras i företagens leverantörskedja där de även har ett ansvar gentemot dem de anlitar 

och även de processer som tidigare skett i produktionen. Enligt Blowfield och Murray (2011) 

omfattar CSR sju olika huvudområden varav en utav dem är aktiviteter inom 

leverantörskedjan. Borglund et al. (2012) lyfter fram att leverantörskedjan kan ses som en del 

av företagets värdekedja. Det är viktigt och skilja dessa begrepp åt då värdekedjan ser till 

organisationens alla olika processer, medan leverantörskedjan enbart syftar till företagets 

leverantörer och underleverantörer. Weele (2014) förklarar att företagets leverantörer och 

underleverantörer kan klassificeras som first tier, second tier och third tier.  First tier är den 

leverantör som tillhandahåller varor eller tjänster direkt till företaget och second tier levererar 

produkter till first tier leverantören. 
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Figur 2. Beskriver de olika stegen i ett företags 
leverantörskedja 
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Larsson (2010) förklarar vikten företagens leverantörskedja har vid implementering av 

hållbarhetsstrategier. Författaren menar att det som media i huvudsak övervakar samt belyser 

gällande organisationers ansvarstagande är arbetsförhållanden, arbetstimmar och löner hos 

deras leverantörer. Vidare menar Ciliberti et al. (2010)  att företag måste arbeta med 

leverantörer för att minimera risker i leverantörskedjan. Weele (2014) anser att 

organisationers leverantörer är väsentliga för att kunna skapa en konkurrenskraft mot andra 

företag men att de även kan vara en orsak till stora organisatoriska problem. Författaren 

förtydligar att det är hos leverantören många av företagens uppförandekoder ska 

implementeras och leverantören bör därför övertygas att använda hållbarhetsprinciper i deras 

verksamhet och produktion. Welford och Frost (2006) menar även att uppföljning av 

uppförandekoder är väsentligt för att dess innebörd ska bli meningsfullt. Borglund et al. 

(2012) förklarar vidare att arbetet med hållbarhetsfrågor påverkas av värdekedjans 

utformning, maktbalans inom kedjan, storlek på företaget, bransch och i vilken utsträckning 

företaget arbetar med CSR.Olika leverantörskedjor skapar enligt författarna olika möjligheter 

för hållbarhetsarbete på grund av insyn och kontroll. Dessa kan se ut på följande sätt: 
 

§ Transaktionsorienterad eller extern hantering: Denna typ av relation till leverantören 

är minimal och det förekommer inte någon direkt kontakt eller insyn på inköpet. 

Istället sker inköpen via en grossist, en agent eller auktion. 
 

§ Eget leverantörsuraval: utökad kontakt med leverantörer samt insyn. Valet av 

leverantörer sker på eget initiativ efter förhandlingar och utvärdering om de förhåller 

sig till företagets krav gällande hållbarhet. 
 

§ Strategisk leverantörsutveckling: företaget engagerar sig djupare i leverantörens arbete 

genom utbildningar och informationsspridning för att skapa en större förståelse för 

hållbarhetsarbetet. Detta ses även som en strategi för att höja kvaliteten och 

kompetensen hos leverantören vilket även kan skapa vidare samarbeten kring nya 

metoder och innovationer beträffande miljö och sociala frågor. 
 

Författarna förtydligar att dessa olika typer av relationer till leverantörer kan skifta, företag 

har således inte en genomgående strategi utan påverkas av vikten leverantören utgör för 

företaget. Van Weele (2011) framhäver dock problematik gällande långsiktiga relationer 

mellan företag och dess leverantörer, hur detta faktiskt uppnås. Författaren menar att global 
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konkurrens har bidragit till att båda parter blivit beroende av varandra vilket ökar kravet på 

tillit. För att kunna skapa en långsiktig relation krävs det att båda företagen är villiga att dela 

med sig av information och ett likvärdigt samarbete. Författaren menar att tillit kan uppnås 

genom att arbeta på kompetens och pålitlighet. Kompentensutveckling syftar till kunskaper, 

erfarenhet och kreativitet och företag som besitter detta kan skapa förtroende hos 

leverantören. Pålitlighet utgörs av företagens etiska principer och procedurer samt konsekvent 

agerande inom organisationen. Kumar (1996) menar att i en leverantörskedja kan antingen 

leverantören eller det köpande företaget inneha makt över den andra beroende på i vilken 

utsträckning en affär är viktig för företag. Enligt författaren är motsatsen till makt inom en 

leverantörskedja tillit. Detta är dock svårt för många företag inom detaljhandeln att skapa då 

de av naturliga marknadsskäl ofta byter leverantörer. Corsten och Kumar (2005) menar att 

detta beror på efterfrågan från konsumenter ständigt förändras och att det ofta är 

säsongsrelaterat. Vidare har Kumar (1996) kategoriserat olika relationer mellan leverantörer 

och köpande företag baserat på i vilken utsträckning de är beroende av varandra. En så kallad 

win-win situation uppstår enligt författaren om båda parter är i hög grad beroende av 

varandra. Kortelainen (2008) menar även att samarbete mellan leverantör och köpare kan leda 

till effektivisering som i slutändan gynnar båda parter. Cheung, Welford och Hills (2009) 

lyfter fram partnerskap som en form av relation vilket kan resultera i ömsesidigt beroende, 

ökad samordning, förbättrad marknadsposition och andra gemensamma mål vilket även 

medför delade förmåner samt bördor. Även Welford och Frost (2006) lyfter fram att företag 

idag försöker minska deras leverantörsbas för att öka möjligheten till relationsbyggande. 

Författarna menar även att företag vill uppnå delat värde genom kompetensutveckling samt 

utbildningar.   
 

Borglund et al. (2012) belyser en negativ aspekt som välutvecklade relationer mellan företag 

medför, nämligen korruption. Korruption är en del av företagens hållbarhetsarbete då 

marknadsekonomi och internationell tillväxt påverkar samhällsutvecklingen. Författarna 

menar att korruption inte endast kan bekämpas genom lagstiftningar och andra regulatorer 

utan måste även integreras inom organisationer för att problemet ska kunna överkommas. 

Vidare lyfter författarna fram att korruption ofta förekommer i länder där stora ekonomiska 

klyftor existerar mellan befolkningen samt i länder där utländska företag ämnar etablera 

affärsrelationer. Korruption medför ett onaturligt flöde av resurser och främjar inte de som är i 

störst behov av dem. Carter (1999) understryker att inköpare som förhandlar med utländska 

leverantörer löper större risk att tillåta korruption då parterna kan ha olika syn på vad som 
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strider mot den nationella lagen och den interna företagsetiken. Vidare kan korruption enligt 

Borglund et al. (2012) förknippas med brist på transparens. Transparens förklarar Pohl och 

Tolhurst (2010) innebär öppenhet och att externa parter kan få en inblick i organisationen. 

Transparens har under de senaste åren belysts och blivit allt mer viktigt i företagens 

leverantörskedja. Jones (2012) förklarar att konsumenter idag vill veta var produkterna är 

producerade samt vart råmaterialet kommer ifrån. För att företag ska vara fortsatta 

konkurrenskraftiga krävs det enligt författaren att leverantörskedjan blir mer transparent så att 

de kan identifiera kritiska förhållanden hos underleverantörerna.  
 

Enligt Borglund et al. (2012) är problematiken som företag möter hos deras leverantörer och i 

fabriker stor och förbättringsområdena många. Företagens revisioner har påverkat 

arbetsförhållanden samt löner i viss utsträckning och det har gjorts framsteg vilket enligt 

författarna är ett resultat av långsiktiga relationer och samarbete.  Även Wong (2007) belyser 

att revisioner har medfört vissa förbättringar gällande arbetsförhållanden i fabrikerna. Dock 

menar författaren att detta inte har gett någon hållbar förändring. Resultatet av en revision 

påverkas av den informationen som företaget får ta del av samt hur de använder sig av 

informationen. Vidare menar författaren att den dokumentation företag får ta del av ofta är 

förfalskade. Fabriksrevisioner blir enligt Borglund et al. (2012) mer framgångsrika om de inte 

ses som endast en kontroll utan även en möjlighet till utlärning och informationsgivande, 

vilket även anses vara en strategi för att hållbarhetsarbetet i fabrikerna ska bli mer långsiktigt 

och inte endast tillfälligt vid en revision. Beyond monitoring förtydligar författarna är ett 

begrepp som syftar till företag som arbetar med leverantörer på en djupare nivå än endast 

kontroller och uppföljning. Wong (2007) förklarar vidare att detta syftar till att auditörerna 

inte ska använda sig av en checklista med överträdelser. Revisionerna ska enligt författaren 

resultera i en djupare förståelse för problematik som kan infinna sig hos leverantören samt 

vad som ligger till grund för problematiken. Utifrån denna information kan företag arbeta med 

dess leverantörer för att finna långsiktiga och hållbara lösningar.  

 

Welford och Frost (2006) förklarar att leverantörer i många fall anser att revisioner är 

resurskrävande eftersom de köpande företagen ofta i någon utsträckning har olika 

uppförandekoder som leverantören måste förhålla sig till. Även antalet revisioner som 

genomförs är krävande för leverantören då alla företag vill genomföra dem. Författarna 

förklarar att revisioner kan genomföras på två olika sätt: företag kan själva utföra revisioner 

med hjälp av ett internt team som kontrollerar om företagets uppförandekod efterlevs eller så 
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kan företag välja att anlita en auditör som genomför revisionen i det köpande företagets 

räkning, vilket kallas för tredjeparts eller extern auditör. Enligt författarna har den andra 

metoden, tredjeparts auditörer, fått en del kritik då kvaliteten på revisionerna inte håller 

samma standard som interna. 

	  

Vidare menar Borglund et al. (2012) att företag idag inte endast förväntas ta ansvar gentemot 

deras direkta leverantör utan även leverantörer längre ner i kedjan. Företagens uppförandekod 

syftar till hela leverantörskedjan, således underleverantörer som företaget inte själva har 

någon kontakt med. Detta förklarar författarna har medfört att ytterligare samarbeten mellan 

olika organisationer är nödvändigt för att kunna påverka längre ned i kedjan. Oguz och Cory 

(2013) belyser vikten vid att köpande företag integrerar med leverantörer för att 

implementeringen av CSR ska bli framgångsrik och att detta även reducerar risker i 

leverantörskedjan. En ny strategi som Borglund et al. (2012) lyfter fram är användandet av 

utbildning gentemot företagets direkta leverantörer som sedan får till ansvar att utbilda och 

informera deras underleverantörer. Då leverantörskedjan ofta stäcker sig till andra länder är 

det enligt författaren även viktigt att ha den lokala kulturen i åtanke vid implementeringen av 

CSR.  

3.5 Kultur 
Enligt Thomas (2002) har globalisering medfört att organisationer ständigt kommer i kontakt 

med olika kulturer eftersom företags leverantörskedja ofta är placerade i 

lågproduktionsländer. Vikten av att förstå kulturens inverkan och influens på organisationers 

arbete har aldrig varit större. Schneider och Barsoux (2003) menar att kulturella skillnader 

inte utgör den största påverkande faktorn på företagsledare men att det ofta negligeras vilket 

kan få betydande konsekvenser. Anledningen till detta är enligt författarna på grund av att 

företag inte är medvetna om i vilken utsträckning kultur kan påverka ett företag. Thomas 

(2002) lyfter fram att kultur måste definieras för att ledare ska kunna förstå dess betydelse, 

vilket anses vara problematiskt då det finns över 160 definitioner av begreppet. Enligt Bakić-

Mirić (2012,13) kan kultur definieras: 
 

“Culture is something shared and transmitted from one generation to the next, it is something 

that organizes life and helps interpret existence” 
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Vidare har Schein (2010) identifierat tre olika nivåer gällande kultur vilka är artefakter, 

värderingar och grundläggande antagande. Med artefakter syftar författaren till synliga drag 

som en utomstående person kan se, höra och känna vid kontakt med en okänd kultur. Detta 

kan vara språk, teknik, kläder och beteenden. Bland dessa attribut existerar ett klimat vilket är 

specifikt för kulturen. Värderingar utgörs av vad personer inom en viss kultur anser är rätt och 

fel. Grundläggande antaganden menar författaren delas av personer inom en kultur och utgör 

grunden till värderingar samt handlingar. Tilltro, uppfattningar, tankar och känslor 

förekommer på en undermedveten nivå och tas ofta förgivet av personer inom samma kultur. 

Detta utgör enligt författaren anledningen till att organisationer inte inser den påverkan kultur 

har vid affärer samt förhandlingar på en internationell marknad. Lustig och Koester (2013) 

menar att dolda komponenter utgör kärnan av kulturen och detta är grundläggande för vad 

människor inom kulturen anser är rätt och fel. Vidare menar författaren att det inte räcker att 

studera och skapa sig en förståelse för kulturen överlag, då varje individ är unik och att 

generalisering inte är gynnsamt.  

 

Enligt Samovar et al. (2013) är den kinesiska organisationsstrukturen vertikal med stor vikt på 

rang, titel samt verksamma år inom organisationen. Den kinesiska byråkratin kontrollerar i 

stor utsträckning både statlig och kommersiell verksamhet. Enligt författarna präglas även det 

kinesiska samhället av hierarki där anställda tilldelas en roll inom ett företag som de sedan 

förväntas uppfylla. Detta skiljer sig från de västerländska förutsättningarna som ofta syftar till 

att mer ansvar och arbetsuppgifter resulterar i en högre position inom företaget. Schneider och 

Barsoux (2003) förklarar att kinesiska företag är hierarkiska där ägaren eller Vd:n innehar 

mycket inflytande och endast någon underordnad med en mindre betydande ledarroll. 

Hierarkin har även en prägel på beslutsfattande inom en organisation då detta ofta sker på en 

hög nivå. Personer med en hög rang har mycket makt både inom en organisation och i 

samhället och de ska visas respekt och inte kritiseras av personer med lägre rang. I alla olika 

kontexter finns det alltid en viss rangordning av status. Författarna menar även att kontroll 

skapar och bibehålls genom auktoritet som inte ifrågasätts. 
 

Samovar et al. (2013) menar även att kineser tenderar att fatta beslut beroende på vilken 

relation med den andra parten. Författarna menar även att de ser till en grupps behov i första 

hand oavsett om detta försummar deras personliga intresse. De värdesätter således inte de 

egna åsikterna utan avstämmer med gruppen för att få liknande åsikter. Om det existerar 

skiljaktighet i åsikter inom en grupp väljer kineser att titta på historiken, hur tidigare personer 
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har gjort och följer deras exempel.  Vidare menar Holden (2002) att företagsrelationer i Kina 

är uppbyggda på lokal förankring, familjeband, bekantskaper och sist främlingar, dessa kan 

utgöras av dels kinesiska och västerländska främlingar där de västerländska är minst pålitliga. 

Collins, Su och Li (2012) menar att kinesiska affärsrelationer utvecklas större grad genom 

traditioner och kultur än den faktiska affären mellan parterna. 
 

Perry (2012) menar att den nationella kulturen spelat en signifikant roll för företag som ämnar 

skapa relationer till deras leverantörer. Sociokulturella värderingar kan enligt författaren vara 

svåra att ändra på vilket kan ha en direkt påverkan på företagens implementering av deras 

CSR- strategier. Säljö (2014) förklarar att socialkultur betyder att samhället har en påverkan 

på hur individen utvecklar sina grundläggande intellektuella färdigheter och att kulturen och 

den sociala omgivningen är avgörande aspekter för individens lärande. Trots rådande 

globalisering och framkomsten av diverse internationella standarder existerar det fortfarande 

enligt Perry (2012) kulturella skillnader som inte går att avtala bort, vilket påverkar företag 

som har för avsikt att etablera sig samt vara verksamma på nya marknader. Enligt författaren 

har organisationskultur en grund i den nationella kulturen som således influerar hur företaget 

arbetar och gör affärer. Vidare menar författaren att kulturella skillnader mellan 

organisationer inte endast utgör en problematik utan kan även komplettera varandra och 

därför ha en positiv effekt på organisationernas prestationer. Kultur ska enligt författaren 

utgöra en avgörande del gällande hur olika organisationers chefer utformar hållbarhetsarbetet. 

Borglund et al. (2012) menar vidare att kulturen, samhällsnormer och värderingar, kan krocka 

mellan företaget och dess leverantörer. Skillnader i värdegrunden, som synen på hur ett 

samhälle ska se ut respektive vilken roll företaget ska spela kan skapa en problematik för 

företaget. Bakić-Mirić (2012) menar att det måste finnas en förståelse för kulturen och de 

principer som existerar inom för att internationella samt nationella företag framgångsrikt ska 

kunna kommunicera med varandra.  

 

Borglund et al. (2012) förklarar att många internationella företag har som tidigare redovisats 

uppförandekoder som ska efterlevas i företagens leverantörskedja. Däremot belyser 

författarna problematiken i att uppförandekoden inte alltid stämmer överens med landets 

regelverk där de väljer att ha sin produktion. Konflikter mellan företagets uppförandekod och 

produktionslandets regelverk kan exempelvis beröra frågor som arbetsförhållanden, 

barnarbete eller miljöfrågor. Blowfield (2011) menar även att många globalt toppstyrda 

företag inte tar hänsyn till berörda samhällens lokala situation utan att deras CSR- insatser är 
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begränsade. Borglund et al. (2012) understryker att om uppförandekodens värderingar på 

lokal nivå ska få ett genomslag och leda till varaktiga förändringar så är det viktigt för 

företagen att integrera den lokala värdegrunden i sin strategi. Författarna menar att berörda 

människor på plats ska vara en del av den förändringsprocessen för att den på lång sikt ska 

vara hållbar. Som tidigare redovisat är migrantarbetare en stor del av Kinas arbetskraft och 

enligt författaren är detta en grupp vars levnadsvillkor sällan är en del av företagens 

uppförandekod.  

3.6 Creating shared value 
Strategier inom CSR är fortfarande under utvecklingsfas och Borglund et al. (2012) förklarar 

att det inte finns några etablerade modeller eller arbetssätt som företag gemensamt kan arbeta  

efter för att skapa CSR- strategier. Grafström et al. (2008) beskriver att CSR har utvecklats till 

att idag vara integrerade med företagets affärsmodeller.  En CSR- strategi kan enligt Borglund 

et al. (2012) utformas genom att företaget väljer ut ett antal förtroendefrågor som företaget 

kan ansvara för.  Företagets resurser spelar en betydande roll enligt författarna vid 

utformningen av företagets åtaganden och det är därmed väsentligt att identifiera de mest 

angelägna samt kritiska frågorna, med hänsyn till företagets intressenter. 

	  

Larsson (2010) lyfter fram ICC:s standard och vägledning för hur företag kan arbeta med 

deras leverantörer för att skapa en hållbar leverantörskedja. Först och främst bör företag 

fokusera sina resurser på de leverantörer som behöver det mest, där riskerna är högst och 

behovet av förändring som störst. Företag kan inledningsvis vid val av leverantör klargöra vad 

de har för förväntningar som exempelvis att de ska följa lagen gällande arbetsförhållanden 

och miljö. Författaren förklarar vidare att standarden hänvisar företag att arbeta även internt 

med ansvarsfulla inköp genom att ta hänsyn till fabrikers kapacitet och därefter lägga ordar 

som inte tvingar fabrikens anställda att arbeta övertid. Företag bör även uppmuntra 

leverantörer att implementera deras egna standarder för att CSR- arbetet ska bli hållbart. 

Viktigt är då att redovisa de finansiella fördelarna detta medför så leverantören anser att det är 

en gynnsam investering. Det köpande företaget bör även vara på plats på fabriken för att 

genomföra undersökningar för att se om deras krav efterlevs både socialt och miljömässigt.  

 

Borglund et al. (2012) belyser en viktig aspekt som innebär att situationer som både gynnar 

företaget och dess leverantör långsiktigt ska eftersträvas. Så kallade win-win situationer kan 

företaget skapa gemensamt med en leverantör. En av de mest kända csr-strategierna som 
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skapats enligt författarna benämns creating shared value. Grunderna till strategin var Porter 

och Kramer (2011) som myntade konceptet creating shared value (CSV), vilket betyder delat 

värde. Detta innebär att affärsbeslut ska baseras på företaget och samhällets omgivning. 

Författarna menar att ett långsiktigt värdeskapande i ett företag enbart kan uppnås genom att 

skapa värde för sin omgivning. Crane et al. (2014) förklarar att CSV är en strategi som 

handlar om att företag ska omvandla sociala problem som är relevanta för företaget till 

affärsmöjligheter, därigenom bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar samtidigt som 

lönsamheten ökar. Leandro och Neffa (2012) menar att CSV ska ses som ett helt nytt koncept 

istället för en form av CSR- strategi. Detta menar författarna är på grund av att CSV syftar 

mer till de ekonomiska fördelarna hållbarhetsarbete kan generera. Porter och Kramer (2011) 

menar att skapa ekonomiskt värde genom att skapa samhällsvärde är en av de starkaste 

drivkrafterna till produktivitet, innovation och tillväxt. Vidare har författarna identifierat tre 

områden som är centrala för strategin och bör omfatta: 

 

• Reconceiving products and markets 

• Redefining productivity in the value chain 

• Enable local cluster development 
 

Reconceiving products and markets syftar till att företaget ska ompröva sina produkter med 

hänsyn till samhällets behov och se över den nytta eller skada som de för med sig. Redefining 

productivity in the value chain syftar till att olika metoder kan öka produktiviteten i företaget 

och hos deras leverantörer genom att integrera sociala- och miljöaspekter. Enable local 

cluster development syftar enligt författarna till att stärka konkurrenskraften i viktiga regioner 

där bolaget är verksamt vilket bidrar till företagets tillväxt och produktivitet. Shared value 

strategin appliceras i värdekedjan för att uppnå långsiktig konkurrenskraft. Vidare förklarar 

Schmitt och Renken (2012) att företagens värdekedja idag utgör många problem och ska 

därmed vara en del i företagets CSR- strategi. Vidare förklarar författarna att hållbara 

investeringar är en viktig del samt att en djupare förståelse för produktivitet och 

effektivisering är en förutsättning för att shared value ska uppnås i värdekedjan.  

 

Porter och Kramer (2011) har vidare identifierat olika områden i värdekedjan som bör ses 

över: energianvändning och logistik, resursanvändning, upphandlingar, distribution och 

anställdas produktivitet. Energianvändning och logistik syftar enligt författarna till all 

förbrukning av energi i hela värdekedjan. Energipriser ökar ständigt och utgör en stor kostnad 
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för företag. Genom att effektivisera processer, förbättra teknologi och öka återvinning kan 

detta leda till minskade kostnader för både leverantören och företaget. Resursanvändning 

syftar till framtagningen av nya metoder för att förbättra utnyttjandet av bland annat vatten 

och råmaterial. Tekniska innovationer och en ökad miljömedvetenhet kan även leda till 

utveckling inom återvinning och återanvändning. Detta kan leda till reducerade kostnader för 

både leverantören och köparen samt en minskad miljöpåverkan. När det kommer till 

upphandling förklarar författarna att många företag avtalar med leverantörer som har låga 

produktionskostnader. Enligt författarna har flertalet företag idag börjat förstå att 

leverantörerna inte kan förbli produktiva eller hållbara, ännu mindre utveckla deras kvalitet 

utan företagens hjälp. Genom att företag kan bidra med input i form av att finansiering och 

delad teknologi kan leverantörerna öka produkternas kvalitet och effektivisering samt skapa 

möjlighet att producera en större volym. Dessa förbättringar medför inte bara minskade 

kostnader långsiktigt, utan även en minskad påverkan på miljön. Distribution innebär att 

kostnader kan besparas genom en effektivare planering av både lager och logistik. Det 

sistnämnda området belyser de anställdas produktivitet vilket är en viktig aspekt. Författarna 

förklarar att produktiviteten hos de anställda ökar i samband med högre löner, bättre säkerhet, 

hälsa, träning och upplärning som kan ge en chans till en högre position hos leverantören.  

	  

Alla områden menar författarna är viktiga att se över för att skapa en shared value i 

värdekedjan. Vaidyanathan och Scott (2012) lyfter fram att en djupare förståelse för 

produktiviteten och de negativa konsekvenserna av kortsiktiga besparingar är en ny syn på 

företagets värdekedja och anser de att det är en bra strategi. Det finns däremot olika 

uppfattningar om strategin i sin helhet och Crane et al. (2014) förklarar att strategin är 

fördelaktig då den syftar till att företaget ska integrera samhällsfrågor i sin affärsidé. Däremot 

anser författarna att det är naivt att företag kan utföra alla de nämnda CSR- aktiviteterna då 

företagets roll är så pass utbredd. Vidare förespråkar Schmitt och Renken (2012) att shared 

value är en framgångsrik och innovativ strategi som bör implementeras genom hela 

organisationen.  
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3.7 Teoretisk syntes  
För att förstå de valda teorier och hur de sammankopplas med undersökningsområdet har vi 

valt att utforma en teoretisk syntes.  

	  

	  
	   	  

CSR	  

Intressenter	  

Leverantörskedjan	  

Kultur	  	  

Creating	  Shared	  
Value	  

Intressentmodellen syftade till att undersöka vilka yttre organ som kan påverka företag 
vid deras implementering av CSR och således skapa problematik för företag.  

 
Leverantörer utgör en intressent för företaget och det är även där deras externa CSR- 
strategier ska implementeras. Vid införande av uppförandekoder kan företaget möta 
problem som gör att leverantören inte lever upp till deras standard.   
 
 

Vid införande av CSR i leverantörskedjan kan kulturella skillnader utgöra en del av 
problematiken då värderingar och åsikter är djupt kulturellt betingat och såldes svåra att 
avtala bort.    

Teorin avser frågeställning två och syftar till att besvara hur företag kan arbeta 
strategiskt för att överkomma tidigare presenterade problem som uppstår i 
leverantörskedjan vid implementering av CSR.  

 
CSR definierades och de tre olika ansvarsområden som CSR täcker. Företag kan på 
olika sätt anamma hållbarhetsarbete vilket påverkar dem vid implementering.  
 

Figur 3. Presenterar referensramens olika delar, sammanfattning gällande innehållet och deras 
sammanhang med varandra  
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4. Empiri och Analys 
 
 

Vi kommer i detta kapitel redovisa vår insamlade empiri samt analys. Inledningsvis ges en 

sammanställning av väsentlig information gällande de företag vi valt att intervjua. Vidare ges 

en kort presentation av 6 problemområden som identifierats samt vilka intressenter som kan 

kopplas till dessa. Problemområdena redogörs därefter och de är uppdelade i två 

huvudrubriker: problematik samt strategier & implementering. Problematiken ämnar besvara 

vår första forskningsfråga och strategier & implementering ämnar besvara forskningsfråga 

två. Varje problemområde inleds med en kort introduktion samt avslutas med en kortare 

sammanfattning i punktform.  
 

4.1 Företagspresentation 
Nedan presenteras en sammanställning av väsentlig information gällande de företag vi har 

valt att intervjua. 

 

	  

  
IKEA 

 
MQ 

 
Åhléns 

 
Uppförandekod 

 
IWAY 

 
BSCI1 

 
BSCI 

 
Leverantörer i 

Kina 

 
ca.350 

  
ca.40 

 
ca.240 

 
Underleverantörer 
(second tier) i Kina 

 
ca.7000-10 000 

 
okänt 

 
okänt 

 
Total global 

omsättning år 2013  

 
243 miljarder kr2 

 
1,46 miljarder kr 

 
4,8 miljarder kr 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 BSCI, Business Social Compliance Initiative, är en branschorganisation som sammanför 1200 företag kring en gemensam uppförandekod.  
2 IKEA redovisade en omsättning på €27,9 miljarder. Omräkning av valuta, hämtad från Forex 2014-05-20. 
	  

Tabell 1. Företagens uppförandekoder är relevant information då de kommer att nämnas i 

introduktionen av varje presentat problemområde. Leverantörer samt omsättning 

redovisas för att ge läsaren en förståelse kring företagets storlek.  
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4.2 Problemområden  
Utifrån vår intervjumall har vi kunnat identifiera 6 problemområden som vi kan se ha en 

direkt koppling till företagets leverantörskedja. De presenterade problemområdena har en 

indirekt påverkan på varandra vilket kommer att presenteras närmre under varje enskilt 

område. De identifierade problemområdena är följande: 

 

 

 

 

 

Vi har även identifierat intressenter som har en betydande roll vid företagens implementering 

av CSR i deras leverantörskedja i Kina. Följande intressenter kan kopplas till de 

problemområden vi funnit: kinas regering, fackföreningar, branschorganisationer samt den 

kinesiska kulturen och samhället.  Vi kommer vidare i kapitlet koppla samt analysera 

intressenternas betydelse inom de olika problemområdena. Det första problemområdet som 

presenteras och analyseras är Lagar & Regler där den kinesiska regeringen är en central 

intressent.   

 

	  
	  

Figur 4. Visar de identifierade problemområden 
uppsatsens empiri resulterade i  

Lagar	  &	  regler	  

Arbetsrättigheter	  

Arbetstimmar	  

Dokumentation	  &	  
revision	  

Hälsa	  &	  säkerhet	  

Transparens	  
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4.2.1 Lagar & regler 

Enligt ISO 26000:s standard bör företag inkludera 7 olika element i deras CSR- strategier där 

en av dem syftar till att internationella företag ska respektera den nationella lagen i de länder 

de är aktiva i. IKEA förklarar i deras uppförandekod, IWAY, att alla leverantörer de ingår i 

avtal med ska efterfölja den nationella lagen. BSCI har en standard som syftar till att alla 

deras medlemmar har som skyldighet att följa inhemsk lagstiftning, om lagen och BSCI:s 

uppförandekod inte överensstämmer ska standarden som har högst krav följas.  

	  

Problematik 
Emma Palmér (FANGSI) förklarar att Kinas regering har stiftat bra lagar och regleringar vad 

gäller miljö och deras lagar är mer hållbara än vissa konventioner. De förhåller sig även till 

internationella standarder som FN:s deklarationer. Hanna Elving (Business Sweden) berättar 

att Kina har lagar gällande CSR som sociala rättigheter, anti- korruption och minimilöner men 

att det brister när det kommer till uppföljning och bestraffning. Steven Ma (MQ) menar att 

avsaknaden av uppföljning utgör ett stort problem i Kina eftersom det har medfört att många 

fabriker idag inte följer lagen och de har heller inget behov av att göra det eftersom de endast 

ser det som en kostnad utan någon positiv effekt. Vilket skapar en konflikt mellan företagens 

uppförandekod då de ska följa den nationella lagen. Detta kan i enlighet med Schein (2010) 

kopplas till kulturen vad människor har för värderingar, vad de anser är rätt och fel. Då 

leverantörerna i Kina inte förstår eller har något behov att följa lagen, medan västerländska 

företag anser att det är ett grundläggande åtagande.  

 

Vidare förklarar Palmér att ytterligare en problematik med Kinas lagar är att de skiftar mellan 

olika provinser i landet. Olika städer har olika regleringar gällande minimumlöner och 

kemikalieutsläpp. Leon Wang (Åhléns) förklarar även att lagarna är olika mellan provinserna 

och att det är en stor skillnad mellan östra och västra Kina. Wang förklarar den östra delen av 

Kina är mer utvecklad och att det är bättre villkor för de anställda där i förhållande till västra 

Kina. Palmér berättar även att regeringen kan ge undantagstillstånd till vissa fabriker som 

ansöker om det. Exempelvis att en specifik fabrik får under en tid öka antalet arbetstimmar för 

att kunna färdigställa ordrar i tid. Vidare förklarar Emma Sjöström (Nuwa AB) att det inte är 

svårt för fabriker att kringgå lagen eftersom uppföljning inte genomförs konsekvent. Stefan 

Karlsson (IKEA) menar på att den kinesiska lagen är väldigt tuff jämfört med andra länder 

men att den inte har implementerats ordentligt vilket beror på regeringen. IKEA har idag inte 

som ambition att försöka ändra på lagen utan strävar efter att följa den. I dagsläget följer de 
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inte lagen till 100 % på grund av bland annat för höga övertidstimmar hos leverantörerna men 

att de har som mål att göra det till den 31:a augusti 2015.  

 

Sjöström förklarar att den kinesiska regeringen befinner sig i en tvetydig position då de dels 

vill hålla uppe ökningen av BNP och landets produktion samtidigt som de talar varmt om 

klimatet och hållbarhet i allmänhet. Vidare menar Karlsson att det finns otroligt mycket lagar 

beroende på vilken provins deras leverantör är belagda i vilket medför att de säkerligen inte 

följer alla lagar. Karlsson berättar även att IKEA kommer i konflikt med lagen i vissa fall där 

deras standarder sträcker sig längre än vad lagen kräver. Respondenternas resonemang 

gällande regeringens påverkan på företags CSR- implementering påvisar tydligt att regeringen 

är en intressent i enlighet med den presenterade definitionen av Blowfield och Murray (2008). 

Epstein (2010) menar att det är väsentligt för företag att identifiera intressenter för att 

implementeringen av CSR ska bli framgångsrik. Detta visar på att företag som ämnar arbeta 

med hållbarhetsfrågor i Kina bör vara medvetna om den påverkan den kinesiska regeringen 

har på deras arbete. Även Grafström, Göthberg och Widell (2012) menar att staten är en viktig 

intressent då den besitter möjligheten att stifta lagar och regler som direkt påverkar företag på 

den nationella marknaden. De kinesiska lagarna har tydlig påverkan på företag i Kina då 

regeringen idag har stränga lagar gällande övertid och miljöutsläpp som företagen idag måste 

anpassa sig efter, inte på grund av uppföljning från regeringens sida utan för att de utlovar 

detta i deras uppförandekod.  

 

Hukou systemet som regeringen upprättat utgör idag en problematik då Sjöström förklarar att 

migrantarbetare som flyttar från landsbygden automatiskt inte har samma rättigheter i den 

stad de flyttar till. Vidare menar Sjöström att det är ett jätteproblem eftersom migrantarbetare 

hamnar i ett socialt underläge där de inte har tillgång till ett socialt skyddsnät och detta kan 

leda till att många får ett svårt liv i städerna. Elving förklarar vidare att det sociala systemet i 

Kina är en anledning till varför migrantarbetare inte kan ta med sig sina barn eftersom de inte 

heller är berättigade något socialt skyddsnät. Detta har en negativ påverkan på de anställdas 

psykiska hälsa. Situationen förklarar Elving som unik för Kina. Borglund et al. (2012) menar 

att migrantarbetare är en grupp vars levnadsvillkor sällan är en del av företagens 

uppförandekod. Detta kan kopplas till Blowfield (2011) som menar att företag ofta inte tar 

hänsyn till samhällens berörda situation.  
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Strategier och implementering 

Enligt Karlsson har IKEA som ambition att följa kinesisk lag och vara ett föredöme för andra 

företag att detta faktiskt är möjligt. De har vidare inga ambitioner att försöka påverka lagen 

eller att få den ändrad. Wang menar att regeringens framtida strategier gällande 

implementering av lagar kommer ha en stor inverkan på deras arbete med CSR. Vidare menar 

Wang att regeringen uppdaterar regelverket ständigt tack vare internationella standarder och 

även detta kommer att ha en påverkan på utvecklingen av CSR. Ma menar att den yngre 

generationen blir mer utbildade och har en större förståelse gällande lagar, vilket kommer leda 

till att de anställda kräver att regelverket efter. Detta i sin tur kommer att påverka ledningen 

på fabrikerna.  

 

Den kinesiska regeringens roll i enlighet med Graafland och Zhang (2014) och Tang och 

Tang (2012) har en stor inverkan på företagets implementering av CSR. Detta påvisas genom 

regeringens utformning av Hukou systemet vilket gör det svårt för företagen att skapa ett 

socialt skyddsnät för de anställda hos leverantörerna. Sjöström förklarar att företag till viss del 

kan kringgå staten genom att försöka erbjuda vissa av de sociala rättigheterna hos 

leverantören som migrantarbetare idag står utan. Sjöström ger ett konkret exempel som 

läkarvård, däremot så är detta inte en långsiktig lösning på problemet. Sjöström förklarar 

vidare att detta är kopplad till en politisk nivå och att förändringen måste komma från 

regeringen för att en hållbar lösning ska komma fram.  

Sammanfattning 
	  

	  
	  
	  

Problematik 

•  Låg uppföljning 
•  Låg bestraffning 
•  Undantagstillstånd 
•  Lagarna är utformade olika i 

regionerna 
•  Hokou systemet 

Strategier & implementering 

•  Följa lagen 
•  Erbjuda sociala rättigheter hos 

leverantörerna 
•  Förändring på politisk nivå 
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4.2.2 Arbetsrättigheter 

Enligt respondenterna har Kina idag en laglig fackförening: All China Federation of Trade 

Unions, (ACFTU). Alla fackföreningar ska lyda under denna organisation, allt annat är 

förbjudet. BSCI beskriver i deras uppförandekod att det nationella regelverket ska följas 

gällande detta och att de anställda har rätt till att skapa en fackförening genom ACFTU om de 

vill. Även IKEA är eniga gällande detta och de anställda ska ha rätt att skapa en fackförening 

genom ACFTU.  
 

Problematik 

Palmér förklarar att det är problematiskt att det enbart finns en stor fackförening om styrs av 

staten i Kina. Sjöström berättar att detta beror på att den kinesiska regeringen försöker 

förhindra folket att organisera sig eftersom det kan leda till en opposition. Grunden till varför 

Kina har en statlig fackförening är således för att regeringen vill ha kontroll över all form av 

organisering. Vidare beskriver Palmér att det finns restriktioner för hur de får agera vilket 

innebär att syftet med fackföreningen försvinner. Elving förklarar vidare att många företag har 

nedskrivet i deras uppförandekoder rätten till kollektivavtal samt rätten till fria 

fackföreningar, men detta är i dagens situation i Kina en omöjlighet.  

 

Sjöström menar att företag arbetar för att komma runt problemet med att det bara finns en 

statlig fackförening men att det är svårt att få arbetarna att samla sig. Schneider och Barsoux 

(2003) menar att kinesiska företag är starkt hierarkiska där Vd:n har mycket kontroll över de 

anställda. Karlsson förklarar vidare att det är upp till leverantörerna och arbetarna själva om 

de vill skapa en fackförening, men att det däremot är väldigt få som har gjort det idag. 

Sjöström berättar att det finns fabriker som har fungerade fackföreningar där arbetarna kan 

säga ifrån utan att bli bestraffade men att dessa är ovanliga. Det vanliga är att Vd:n är 

ordförande för fackföreningarna vilket gör att hela funktionen fallerar eftersom det ska vara 

oberoende. Vidare förklarar Wang att den statliga fackföreningen ser över hur det anställdas 

rättigheter samspelar med lagen.  

 

Alla respondenter lyfter fram att företag kan jobba med lösningar för att de anställda ska 

komma till tals. Palmér förklarar att kommittéer utvecklats i Kina hos leverantörerna. Ma 

förklarar att personer kan väljas ut i fabrikerna som får till uppgift att representera de 

anställdas åsikter, men att det finns en problematik gällande detta då de många av de anställda 
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är oförstående i varför det ska finnas kommittéer. Ma förklarar att många av arbetarna inte 

anser att det är nödvändigt och att de anställda inte förstår hur någon annan kan representera 

deras åsikter. Detta kan kopplas till Schein (2010) som menar att det finns tre olika nivåer 

inom en kultur där en av dem är grundläggande antaganden som existerar på en 

undermedveten nivå och kan vara tankar, känslor och uppfattningar som delas av personer 

inom samma kultur. Författaren menar att det är viktigt för företag att skapa sig en förståelse 

för kulturen och vilken påverkan det har på affärer på internationell marknad. Kinesiska 

arbetare är inte vana att organisera sig eller ifrågasätta en överordnad vilket kan göra det svårt 

för företag att inrätta kommittéer på fabriker. Detta måste även vara ett gemensamt beslut från 

hela gruppen enligt Samovar et al. (2013) eftersom kineser inte ser till det individuella 

intresset före gruppens.   

 

Strategi och implementering  

Palmér förklara att de uppmuntrar och försöker se till att fabriker startar arbetskommittéer 

men att det däremot är svårt. Palmér anser att det är det är en process som tar tid och som 

måste organiseras. Organiseringen innebär att representanter ska väljas och det krävs en 

ständig uppmuntran till att de ska fortsatta ha möten. Även Ma förklarar att MQ, i samarbete 

med BSCI försöker uppmuntra de anställda till att ha representanter som kan presentera de 

anställdas åsikter, exempelvis missnöje eller förbättringar. Ma belyser däremot att det är 

förståelse kring varför det är viktigt och varför det gynnar både de anställda och leverantören 

som skapar en problematik. Det kan ta en lång tid att förklara för båda parter att de gynnar 

dem båda. Genom att de även organiserar möten med managers från olika fabriker förklarar 

Ma att de kan utbyta information gällande införandet av arbetskommittéer. Detta är i enlighet 

med Menguc (2006) som förklarar att intressenter kan ingå i ett komplext nätverk där 

intressenterna kan komplettera, konkurrera och samarbeta med varandra. Kommunikationen 

kan i ett komplext nätverk vara multipel. Genom att företagen arbetar för att komplettera 

fackförenings syfte tillsammans med leverantörerna, men även leverantörerna sinsemellan. 

Ma har sett en förändring vid de fabriker där de har lyckats skapa arbetskommittéer. 

Förändringarna påvisar att de anställda vågar uttrycka sina åsikter och att fabrikens ledning 

lyssnar och att de känner sig mer bekväma på arbetsplatsen och i vissa fall även kommit med 

förslag till hur produktionen kan göras mer effektiv. Detta är i enlighet med Porter och 

Kramer (2011) som menar att anställdas produktivitet kan öka då arbetarna känner en trygghet 

med tillvaron i fabriken.  
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Sjöström förklarar att stora köpande företag ofta arbetar för att fylla fackföreningarnas 

funktion genom att installera en hot line som de anställda kan ringa om de blivit 

felbehandlade eller att företaget kan utbilda de anställda gällande deras rättigheter. Grankvist 

(2012) beskriver att det sociala ansvarstagandet syftar till att etiskt jobba med 

arbetsförhållanden, vilket vi kan se att både MQ och IKEA gör genom att de försöker 

organisera arbetskommittéer där arbetarna kan komma till tals. I enlighet med Grafström, 

Göthberg och Widell (2012) har statliga organ en central roll gällande företagens arbete med 

socialt ansvar då det enbart finns en fackförening som regleras av den kinesiska regeringen.  

 

Sammanfattning  

 

4.2.3 Arbetstimmar 

Alla respondenter är eniga om att de anställdas arbetstimmar hos leverantörerna idag är ett av 

de största problemen som företagen möter. IKEA beskriver i deras IWAY att arbetarna max 

får jobba 60 arbetstimmar i veckan, men att de i Kina måste anpassa sig efter den kinesiska 

lagen som endast tillåter 36 timmar övertid per månad. BSCI menar att deras medlemmar ska 

följa kinesisk lag gällande övertimmar.  

 

Problematik   

I dagens situation menar alla respondenter från företagen att deras mål gällande begränsade 

antal övertimmar inte kan uppnås. Elving förklarar att övertid är den stora frågan som företag 

idag har erkänt att de har problem med. Även Sjöström menar på att övertid är högt upp på 

listan gällande problem som företag möter. Enligt Karlsson reser arbetarna från landsbygden 

Problematik 

•  Statlig fackförening 
•  Kulturella skillnader 
•  Ifrågasätter inte personer med högre 

rang 
•  Okunskap gällande syftet med 

arbetskommittéer 

Strategier & Implementering 

•  Informera anställda om rättigheter 
•  Arbetskommittéer 
•  Runda bordsamtal 
•  Hot line 
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till storstäderna för att arbeta och idén med att komma till fabrikerna är för att arbeta och tjäna 

så mycket pengar som möjligt för att i slutändan kunna försörja sina familjer.  Historiken 

påvisar att det har sett ut såhär under en längre tid. Sjöström förklarar att övertid är jättesvårt 

att få bort och att stora aktörer länge har arbetat med den här frågan vidare menar 

respondenten att problemet troligtvis beror på att det finns incitament att arbeta övertid 

eftersom arbetarna får betalt per plagg. Även ordrar med kort produktion- samt leveranstid 

från det köpande företaget kan tvinga leverantören att sätta arbetarna i övertid.  

 

Palmér beskriver att beteendet är en del av samhällsstrukturen. Vidare menar Palmér att om 

leverantörerna väljer att minska arbetstimmarna för de anställda så finns det en risk att de 

väljer att byta arbetsgivare för de anser att de inte tjänar tillräckligt. Även Karlsson belyser att 

fabriksägare inte kan tvinga fram en reducering av arbetstimmar eftersom detta ofta resulterar 

i att medarbetare byter till en arbetsgivare som erbjuder mer.  Elving menar dock att övertiden 

bör ses som ett problem oavsett om arbetarna gör det frivilligt eller inte, eftersom det påverkar 

kvaliteten på företagens slutgiltiga produkt. Larsson (2010) instämmer och menar att företag 

bör implementera hållbarhetsstrategier i deras leverantörskedja med fokus på löner och 

övertid, då detta ständigt bevakas av media. Van Weele (2011) förklarar att leverantörerna 

kan vara orsaken till många organisatoriska problem. Detta i enlighet med Elving som menar 

att för mycket arbetstimmar påverkar den slutgiltiga kvaliteten på produkten. Sjöström 

förklarar vidare att kortare arbetsdagar resulterar ofta i högre produktion eftersom utvilade 

arbetare är mer effektiva och kan därför producera mer.  

 

Vidare menar Palmér att lönerna idag fortfarande är för låga och det är en av anledning till att 

arbetarna vill jobba så mycket som möjligt. Även Sjöström menar att lönen fortfarande är låg 

vilket leder till många arbetstimmar. Däremot menar Jenny Zhang (MQ), Ma och Wang att 

minimumlönerna idag inte är ett problem. Ma förklarar att lönerna för cirka 5 år sedan var för 

alldeles för låga, men att de höjts varje år och idag kommit att bli en rimlig levnadslön. De 

olika åsikterna angående lönerna kan kopplas till kulturella skillnader som enligt Schein 

(2010) olika värderingar och grundläggande antaganden. Både Sjöström och Palmér anser att 

den låga lönen är ett problem och en av orsaken till övertiden. Zhang, Ma och Wang anser att 

lönerna idag är acceptabla, det skilda åsikterna kan kopplas till deras skilda kulturer. Inte bara 

vad som anses vara en god lön, men även en god levnadsstandard kan ligga till grund för 

respondenternas skilda synsätt. Ma fortsätter att förklara den stora problematiken i större 

utsträckning handlar om att de anställda på fabrikerna ska få rätt lön i enlighet med vad de 



	   48	  

producerat och hur många timmar de arbetat, eftersom det är svårt att avgöra vad som är 

producerat under övertid.  

 

Wang förklarar att Kinas lönesystem idag inom textilindustrin är uppbyggt efter styckackord, 

vilket menas att arbetarna får betalt efter varje producerad vara. Karlsson menar även att inom 

träindustrin är majoriteten av leverantörernas lönesystem även uppbyggda efter styckackord. 

Wang förklarar att de kinesiska arbetarna anser att detta är ett bra lönesystem eftersom de 

själva kan reglera hur mycket de tjänar. Wang menar att lönesystemet inte utgör någon 

problematik i sig utan att det medför en svårighet i att veta hur mycket de anställda ska 

kompenseras för sin övertid. Wang förklarar att arbetarna ska få mer betalt per tillverkad 

produkt när de arbetar övertid. Ma instämmer och anser att styckackord är ett bra lönesystem, 

däremot att är det svårt att avgöra vad som är producerat under vanliga arbetstimmar samt 

under övertid. Arbetarna själva har även väldigt lite kunskap och förståelse för hur rätt lön 

kalkyleras fram. Enligt Ma förstår inte de anställda hur registrering kring arbetstimmar skulle 

kunna gynna dem, eftersom lönen endast baseras på styckackord. Ma förklarar även att 

managers enbart bryr sig om hur många enheter arbetarna producerar och att arbetarna är på 

plats i fabriken. De fokuserar därför inte på arbetarnas effektivitet eller 

produktivitet.  Karlsson menar att styckackord idag inte utgör någon problematik men att det i 

framtiden kommer att övergå till timackord genom drivkrafter som industrialisering och 

automatisering. Karlsson förklarar vidare att huvudproblematiken är hur de ska kunna sänka 

arbetstimmarna per vecka, men att de anställda fortfarande ska kunna få ut samma lön då en 

effektivisering medför att de kan producera fler enheter under kortare tid. Däremot skapar 

detta en oro hos arbetarna om leverantören börjar skära på arbetstimmar trots att de anställda i 

praktiken skulle tjäna lika mycket, eftersom de inte är medvetna om att lönen inte påverkas.   

 

För att de ska kunna sänka arbetstimmarna krävs ett samarbete med leverantören enligt 

Karlsson. En viktig aspekt som respondenten lyfter fram är hur pass stor affärsandel de har 

hos leverantören. Kumar (1996) menar att leverantören eller det köpande företaget innehar 

makt över den andra beroende på i vilken utsträckning affären anses viktig för respektive part. 

Detta kan kopplas till Karlsson som menar IKEA:s inköpsvolym behöver vara runt 20% för 

att ha en viss påverkan i leverantörens beslutsfattande. Ju större inköpsvolym, desto större 

chans har de att påverka deras leverantörer. Om deras inköpsvolym är mindre än 20 % så är 

det otroligt mycket svårare enligt Karlsson att få igenom några förändringar. Detta i enlighet 

med Borglund et al. (2012) som lyfter fram vikten av företagens storlek och makt gentemot 
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leverantören. Även Wang förklarar att deras inköpsvolym i fabrikerna utgör en så pass liten 

del att de gör det svårt att få igenom förändringar hos leverantören i många fall. 

 

Strategier och implementering  

Att reducera arbetstimmarna så de är i enlighet med lagen är en process som kommer att ta 

lång tid enligt Palmér. Sjöström menar att företag ofta kontrollerar arbetstider genom att det 

köpande företaget går in och undersöker arbetstimmar genom lönespecifikationer och 

lönerapporter för att få kunskap om antalet timmar och att fabriken i efterhand får en varning 

eftersom arbetstiderna ofta inte är i enlighet med företagens uppförandekod. Sjöström menar 

att detta inte är hållbart på lång sikt eftersom varningen glöms bort eller ignoreras strax efter 

att den tilldelats.  Vidare menar Karlsson att det är viktigt att skapa en långsiktig affärslösning 

tillsammans med leverantören för att arbeta mot detta. I enlighet med Borglund et al. (2012) 

ska företag eftersträva situationer som gynnar både företaget och dess leverantör långsiktigt. 

Karlsson förklarar att det krävs en effektivisering av produktionen för att minska 

arbetstimmarna utan att det påverkar de anställdas löner. Således ska arbetarna kunna 

producera mer och bättre produkter under en kortare tid. Detta kommer enligt Karlsson gynna 

båda parter på lång sikt och leda till en mer hållbar lösning på problemet. Detta är i enlighet 

med Porter och Kramer (2011) som menar att utvecklade CSR- strategier kommer kräva en 

djupare förståelse för produktivitet och effektivisering vilket kommer vara 

kostnadsbesparande för leverantören samt köparen. Crane et al. (2014) menar vidare att 

creating shared value handlar om se sociala problem som direkt påverkar företaget som en 

affärsmöjlighet. Detta kan kopplas till IKEA:s strategi gällande effektivisering och 

automatisering för att överkomma problematiken gällande övertid. Vidare menar författarna 

att affärsmöjligheter kan lösa viktiga samhällsutmaningar samtidigt som lönsamheten för 

företaget och leverantören kan öka.   

 

Sjöström lyfter fram vikten av att företag tar tag i grunden av problematiken och ser till vad 

det är som orsakar övertiden, företag bör därför involvera sig mer i leverantörens produktion. 

Karlsson förklarar att de tillsammans med leverantörerna försöker hitta lösningar till de 

identifierade problemen. Många lösningar kan framförallt kopplas till en effektivisering av 

produktionslinan. Vidare menar Kortelainen (2008) att effektivisering kan åstadkommas 

genom samarbete mellan leverantören och det köpande företaget vilket gynnar både parter.  

Karlsson förklarar att leverantörerna idag arbetar med väldigt många anställda i fabrikerna då 
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stora delar av produktionen sker manuellt. Långsiktigt är detta inte hållbart för varken 

leverantören eller de köpande företaget, eftersom manuell produktion kräver mer 

arbetstimmar.  Genom att sätta in fler automatiserade delar i produktionslinan krävs en mindre 

arbetskraft och kostnaderna minskar. Karlsson belyser även att kostnader kan besparas genom 

att investera i teknik som kräver en mindre resursförbrukning. IKEA har specialister som är 

duktiga på effektiviseringsprocesser och Karlsson förklarar att de kan bidra med kunskap hos 

leverantörerna inom detta område.  

 

För att leverantören ska kunna effektivisera sin produktion kan det enligt Karlsson handla om 

ganska stora investeringar för leverantören. En långsiktig affärsplan kan sträcka sig minst 2-3 

år framåt och Karlsson förklarar att IKEA arbetar nära leverantören och strävar efter en 

långsiktig relation där leverantören bidrar med investeringar, som exempelvis miljövänligare 

maskiner, och det köpande företaget med återkommande ordar. Porter och Kramer (2011) 

menar även att företag kan bidra med input i form av finansiering eller delad teknologi hos 

leverantörerna så att de bland annat ska få en effektivare produktion. Vi kan se att IKEA 

använder denna strategi då Karlsson förklarar att IKEA kan ge lån till sina leverantörer så att 

de kan investera i ny utrustning eller köpa in verktyg till leverantören som de får låna vid 

produktionen. Karlsson menar att arbetstimmarna på lång sikt kommer att minska genom att 

leverantörerna får en effektivare och en automatiserad produktionslina vilket kommer att 

kräva mindre arbetskraft. Produktionskostnaderna kommer i samband med detta att minska 

vilket innebär att arbetarna kommer få ut samma eller en högre lön, trots färre arbetstimmar. 

Vikten av kommunikation med de anställda blir viktigare enligt Karlsson i samband med 

utvecklingen eftersom många arbetare fortfarande är oförstående kring hur reducering av 

arbetstimmar inte behöver påverka lönen. För att kommunikationen ska bli effektiv i enlighet 

med Bakić-Mirić (2012) så måste det finnas en förståelse för kulturen. Detta är i enlighet med 

Sjöström som förklarar att det är viktigt att vara på plats i fabriken.  

 

Ma förklarar att de förra året började med att försöka få deras leverantörer att ta hänsyn till 

produktiviteten i deras fabriker. Genom att registrera när anställda arbetar samt hur många 

enheter de hinner producera kan de beräkna produktiviteten och även beräkna 

övertidstimmarna. Att försöka få de anställda samt ledningen i fabrikerna att förstå varför 

tidsregistrering gynnar dem är svårt enligt Ma. Vidare lyfter Ma fram att de genomför “runda 

bordssamtal” där de samlar leverantörer för att utbyta kunskap och åsikter gällande 

produktivitet. Enligt Ma har MQs nyckelleverantörer börjat inse att detta är 
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kostnadsbesparande och de har börjat engagera sig mer i denna strategi. Det kan enligt 

Borglund et al. (2012) ses som en strategisk leverantörsutveckling eftersom företaget 

engagerar sig djupare i leverantörens verksamhet genom informationsspridning och 

utbildningar. Detta ses även som en strategi för att höja kvaliteten och kompetensen hos 

leverantören. Wang förklarar att Åhléns arbetar med att försöka informera och utbilda dess 

leverantörer om hur rätt lön kan kalkyleras fram. Wang belyser problematiken i att lönerna till 

de anställda är framtagna på fel sätt. Genom att arbetarna sällan kan bli kompenserade för 

övertimmarna, då det är svårt att veta hur många plagg som producerats under övertid. Wang 

menar att deras strategi innebär att skapa en förståelse hos leverantören hur lönerna kan 

struktureras upp på ett sätt som ger rätt lön.  

 

Vidare belyser Elving att företag som vill reducera övertiden även bör planera sina egna 

ordrar därefter. Graftström och Windell (2008) förklarar att en strategi kan vara att inkludera 

CSR i företagets kärnverksamhet, vilket i enlighet med Elving även bör omfatta 

inköpsavdelningen och orderbeställning. Detta stöds vidare Urip (2010) som även anser att 

CSR bör inkluderas i kärnverksamheten och att detta gynnar samhället och företaget. Elving 

menar att ett företag som lägger en order med extremt kort varsel kommer försätta 

producenten i ett läge där övertid och extra timmar är nödvändigt för att kunna leverera i tid. 

Vidare förklarar Zhao att de försöker planera sina ordar efter fabrikernas kapacitet men att 

högsäsongen kräver mer övertid. Larsson (2010) menar fortsättningsvis att företag bör arbeta 

med ansvarsfulla inköp och ta hänsyn till fabrikers kapacitet för att inte försätta fabrikens 

anställda i övertid.  Karlsson lyfter fram att de arbetar intensivt med att stabilisera orderflödet 

vilket underlättar för leverantörens produktplanering men att detta är svårt eftersom det i 

slutändan är kunden som bestämmer när den vill handla. Vidare belyser Corsten och Kumar 

(2005) även denna problematik med att konsumenternas efterfrågan av produkter ständigt 

förändras och att det ofta är säsongsrelaterat. Ett konkret exempel som Karlsson lyfter fram är 

att säljstarta produkterna i olika länder vid olika tillfällen för att få mer stabiliserade ordrar. 

För att optimera produktionen menar Karlsson att långsiktiga relationer till leverantören är av 

stor betydelse och att detta inte kan åstadkommas på egen hand. Van Weele (2011) menar att 

långsiktiga relationer uppnås genom ömsesidigt arbete och kompetensutveckling. Detta stöds 

av Cheung, Welford och Hills (2009) som lyfter fram partnerskap som en viktig typ av 

relation då detta kan resultera i ökad samordning samt ömsesidigt beroende. 
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Sammanfattning 
	  
 

 

4.2.4 Transparens  

Transparens har under den senaste tiden blivit ett mer omdiskuterat ämne och kartläggningen 

av företagens underleverantörer är fortfarande i inledningsfasen. IKEA:s uppförandekod 

menar att även deras underleverantörer ska efterleva IWAY. BSCI:s uppförandekod har 

reviderats till 2014 och även den ska fortsättningsvis omfatta företagens underleverantörer.  
 

Problematik  

Borglund et al. (2012) menar att företags ansvar inte endast sträcker sig till deras direkta 

leverantör, utan detta ska även implementeras ner i leverantörskedjan då företag även har 

obligationer till de processer som sker tidigare i produktionen. Palmér förklarar att transparens 

är viktigt för att företag ska kunna visa hur de arbetar och hur deras leverantörskedja ser ut. 

Vidare menar Palmér att detta medför problem för företag eftersom många leverantörer inte 

vill uppge vilka underleverantörer de arbetar med. Wang berättar att de i dagsläget inte har 

kännedom kring vilka deras underleverantörer är men att de förra året introducerade ett nytt 

program för att kartlägga detta. Detta i enlighet med Pohl och Tolhurst (2010) som förklarar 

att transparens i leverantörskedjan har belysts under de senaste åren och kommit att bli allt 

viktigare för företagen att arbeta med. Wang förklarar däremot vidare att kartläggning av 

underleverantörer är ett omfattande arbete eftersom deras leverantörer handlar ifrån hela Kina 

och att deras ordrar inte är stabila utan ändras ständigt. Enligt Elving utgör inte själva 

kartläggningen av underleverantörer något problem utan att företag faktiskt kan identifiera 

Problematik 

•  Låga löner 
•  Styckackord 
•  Vill arbeta många timmar 
•  Svårt att beräkna kompensation för 

övertid 
•  Sämre produktkvalité 
•  För liten inköpsvolym 
•  Konsumenternas efterfrågan 

Strategier & Implementering 

•  Skapa en långsiktig affärslösning 
•  Effektivisera produktionslinan 
•  Kompetensutveckling 
•  Runda bordsamtal 
•  Orderplanering 
•  Lönekalkylering 
•  Partnerskap 
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dessa men att själva arbetet som det medför kräver för mycket resurser. Elving menar att 

företag inte kan göra revisioner och uppföljningsarbete på alla leverantörer i kedjan eftersom 

de har för lite personal till det. Sjöström förklarar att många företag har låst in sig i en 

affärsmodell som innebär att företagen inte har någon koll på leverantörskedjan. På grund av 

att de valt att anlita alltifrån 100 - 700 leverantörer på andra sidan jorden där de vet att dåliga 

arbetsförhållanden existerar. Vidare bör företag se över deras leverantörskedja eftersom 

minskat antal leverantörer är lättare att kontrollera.  

 

Vidare menar Wang att arbetsförhållanden hos underleverantörer och de som arbetar långt ner 

i kedjan ofta har dåliga arbetsförhållanden vilket har gjort att stora företag idag fokuserar mer 

på hela leverantörskedjan. Enligt Neville och Menguc (2006) kan underleverantörer ses som 

en viktig intressent till företaget då de påverkar framställningen av företagets produkter. 

Karlsson förklarar att IKEA arbetar för att identifiera deras underleverantörer. IKEA använder 

sig av ett system som bygger på att varje leverantör själv ska registrera vilka 

underleverantörer de använder sig av. Företaget har cirka 7000 - 10000 leverantörer i deras 

second tier som i sin tur gör affärer med flertalet leverantörer i third tier. Vidare förklarar 

Karlsson att det finns en risk i att de inte får reda på alla deras underleverantörer då det väljer 

att förlita sig på deras leverantörer som själva får registrera vilka leverantörer de i sin tur 

använder sig av. Karlsson menar att de kan identifiera underleverantörer genom att kontrollera 

leverantörernas bokföring men att detta inte är hållbart och IKEA väljer därför inte att 

använda sig av denna strategi. Karlsson förklarar att ambitionen är att skapa en långsiktig 

affärsrelation med deras leverantör, vilket inte kan uppnås utan tillit och förtroende. Weele 

(2014) förklarar att långsiktiga relationer och tillit inte kan uppnås utan att båda parter är 

beredda att dela med sig av information och samarbeta på ett likvärdigt sätt. Detta i enlighet 

med Karlsson som förklarar att IKEA väljer att lita på att deras leverantörer ger rätt 

information om dess underleverantörer.  

 

Ma förklarar också att de i dagsläget inte vet vilka alla deras underleverantörer är utan att de 

nu påbörjat arbetet med att kartlägga dessa. En kartläggning av företagets underleverantörer 

kan endast uppnås om leverantörerna är villiga att ange vilka dessa är. Vidare menar Ma att 

det inte är en lätt uppgift därför att en leverantör kan använda sig av väldigt många 

underleverantörer samt att de ofta byter. Varför de byter underleverantörer kan bero på vilket 

typ av råmaterial som behövs för deras produkter och Zhao förklarar vidare att det ofta är 

relaterat till olika säsonger på året, vilket är i enlighet med Corsten och Kumar (2005) som 
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menar att företag inom detaljhandelsbranschen ofta byter leverantörer på grund av 

marknadsskäl. Jones (2012) förklarar att konsumenter idag vill veta var produkterna är 

producerade samt vart råmaterialet är ifrån. Detta är däremot problematiskt eftersom trender 

ständigt ändras och nya kollektioner skapas till varje säsong vilket medför att det sker 

förändringar gällande vilket råmaterial som efterfrågas. Leverantörerna byter därför ofta 

producent av råmaterial för att möta företagens efterfrågan. Zhao förklarar att många 

leverantörer inte vill ange deras underleverantörer för de anser att detta kan medföra risker i 

form av ökad konkurrens. De vill därmed inte utelämna information om en bra leverantör då 

de inte vill att andra företag ska handla av samma producent. Palmér belyser samma 

problematik vilket medför att de kinesiska leverantörerna ogärna lämnar ut information vilka 

de gör affärer med. Vidare förklarar Ma att de har börjat kartlägga deras underleverantörer 

eftersom MQ har som mål att vara transparenta ner till deras second tier i leverantörskedjan. 

Det är en lång väg kvar men de har enligt Zhao börjat med identifiering av underleverantörer 

som kan förknippas med kritiska arbetsförhållanden där bland annat kemikalier är en del av 

produktionen. Sjöström anser att det är svårt för företag att kartlägga deras leverantörskedja 

samt att informationen eventuellt inte är värdefull eftersom det är svårt för företag att vidare 

kontrollera alla leverantörer även om kartläggningen av dem är möjlig. Ytterligare en viktig 

anledning till att företag arbetar för att deras leverantörskedja ska bli mer transparent är enligt 

Borglund et al. (2012) för att brist på transparens ofta förknippas med korruption. Elving 

lyfter fram att korruption är ett stort problem i Kina idag och detta kan kopplas bland annat till 

regeringen. Deras lagar kring anti- korruption har under de senaste åren däremot stramats åt 

och även regeringen lyfter fram korruption som ett problem. Däremot förklarar Sjöström att 

korruption idag fortfarande finns i stor utsträckning och kan utgöra ett problem för företag. 

Elving påstår att alla svenska företag som gjort inköp i Kina råkat ut för korruption. Detta kan 

kopplas till den kinesiska kulturen samt utveckling av affärsrelation som enligt Collins, Su 

och Li (2012) i stor utsträckning baseras på traditioner och bekantskaper snarare än affären 

mellan två parter.  

 

Strategier och implementering  

Att lära ut och informera leverantörer om hur de själva kan implementera hållbara lösningar 

hos deras leverantörer förklarar Karlsson är en del av deras strategi, de genomför en revision 

tillsammans för att lära dem vad de ska titta på samt undersöka. Ytterligare en strategi och 

viktig del i arbete med leverantörskedjan är optimering av leverantörsbasen, vilket även kan 
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medföra kostnadsbesparingar hos leverantören. Karlsson berättar att en leverantör kan i 

extremfall ha 200 underleverantörer vilket inte är hållbart på lång sikt. En reducering av 

leverantörbasen skulle vara fördelaktigt för båda parter då kostnaderna reduceras hos 

leverantören och det underlättar för IKEAs kartläggning av second tier leverantörer.  Karlsson 

beskriver även att en optimering av leverantörsbasen kan vara fördelaktigt när det kommer till 

leverantörens lagerplanering. Welford och Frost (2006) belyser ytterligare fördelar med en 

mindre leverantörsbas vilket är möjligheten till närmre relationer och samarbete gentemot 

leverantören. Vidare förklarar Karlsson att det finns otroliga kostnader att spara och att många 

kinesiska leverantörer har lite kunskap kring optimering av lagret mot underleverantörer. 

Karlsson menar att de kan vara med att påverka leverantörernas beteende om de har en 

tillräckligt stor inköpsvolym. Även Ma belyser vikten av inköpsvolymen eftersom 

leverantörer i större grad godkänner inblick i verksamhet om de anser att företag är en viktig 

kund.  

 

Elving menar att företag med brist på resurser att genomföra revisioner så det täcker hela 

leverantörskedjan kan använda sig av utbildningar och seminarium för att öka kunskapen 

samt förståelsen kring varför det är viktigt att även dem implementerar CSR hos deras 

leverantörer. Weele (2014) menar att det köpande företaget kan skapa tillit till deras 

leverantörer genom kompetensutveckling i form av kunskapsutbyte, erfarenheter och 

kreativitet vilket är i enlighet med den strategi som Elving beskrev. Vidare belyser Elving 

vikten av att företagsrepresentanter befinner sig på den marknad där de deras leverantörer är 

belagda. Elving förklarar att anställda som sitter i Sverige utan någon representant i Kina har 

mycket dåligt koll på var ifrån de får sina produkter. Wang och Ma menar att detta arbete är i 

sin inledningsfas men att det fortsättningsvis kommer utgöra en stor del i arbetet med 

implementeringen av CSR. Vidare menar Elving att företag även måste arbeta för att vara 

transparenta för att övervinna korruption. Även Borglund et al. (2012) menar att korruption 

inte endast kan övervinnas genom lagstiftningar utan att organisationer måste arbeta mot detta 

och belyser fortsättningsvis vikten av att företag är transparenta. Företag bör således enligt 

Pohl och Tolhurst (2010) låta externa parter få inblick i organisationen samt vara medvetna 

om hur affärer och avtal genomförs.  Ma förklarar att de sätter stor tillit till leverantören och 

att de lämnar ut information gällande deras underleverantörer. Kumar (1996) menar dock att 

det kan vara svårt att för företag inom detaljhandeln att skapa tillit till deras leverantörer på 

grund av att de ofta byter leverantör beroende på säsong.  
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Sammanfattning  
	  

 

 

4.2.5 Dokumentation & revision 

För att företag ska kunna säkerställa att deras CSR- strategier implementeras i deras 

leverantörskedja genomför organisationer interna och externa revisioner. I samband med 

revisioner går auditören igenom leverantörens dokumentation för att undersöka arbetstimmar, 

kemikalieanvändning, bokslut och löner. Detta medför enligt respondenterna dock problem 

eftersom falska dokument vanligtvis förekommer hos företagens leverantörer. Målet för 

samtliga företag är att få se de verkliga dokumenten för att kunna säkerställa att 

leverantörerna redovisar en rättvis bild av verkligheten.  

 

Problematik 

Wang förklarar att CSR börjar sprida sig mer och mer i Kina idag men att fabriker inte vill 

arbeta med det eftersom de egentligen inte vet vad det innebär och kan inte se hur det kan 

gynna dem på lång sikt. Karlsson förklarar att det pågår diskussioner gällande leverantörers 

olika böcker, att de har mellan en till tre böcker beroende på vem de pratar med. Palmér 

förklarar att problematiken kan kopplas till när företag gör revisioner hos leverantören. 

Palmér menar att många av leverantörernas kunder har olika uppförandekoder som de ska 

uppfylla och att det kan leda till att falska dokument skapas vid revisionstillfällen. Sjöström 

menar på att falska dokument är vanligt förkommande och företag som inte har ett genuint 

intresse kan låta sig luras av dessa. Företag som använder sig av externa auditörer löper alltid 

risk att denna inte är 100 % seriös och att det finns en hel industri med tredjeparts auditörer 

Problematik 

•  Få resurser 
•  För många underleverantörer 
•  Leverantörer vill ej ange deras 

underleverantörer 
•  Byter ofta underleverantörer 
•  Säsongsrelaterat 
•  Kritiska förhållanden långt ner i 

leverantörskedjan 
•  Korruption 

Strategier & Implementering 

•  Optimering av leverantörsbas 
•  Tillit till leverantörer 
•  Leverantörer får regeristrera 

deras underleverantörer 
•  Ökad transparens minskar 

korruption 
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som inte fungerar bra. Detta medför att fabriker fortsätter att använda dubbel dokumentation 

eftersom de i vissa fall heller inte är intresserade av att arbeta med CSR och detta är ett 

smidigt sätt att komma ifrån det. Welford och Frost (2006) förklarar att leverantörer även 

anser att revisioner är resurskrävande då det är många organisationer som vill genomföra dem 

och de flesta har i någon aspekt olika uppförandekoder. Även Elving förklarar att många 

leverantörer anser att det är problematiskt att alla företag ställer olika krav och att det innebär 

mycket administrativt arbete samt regler att förhålla sig till. Vidare belyser Wang 

problematiken gällande att fabriker ofta har 10-15 olika auditörer i månaden. Enligt Elving är 

detta anledningen till att leverantörerna idag vill ha en enhetlig standard att förhålla sig till för 

att undvika duplicering av revisioner.   

 

Ma berättar att det är svårt identifiera vilka som är verkliga eller falska dokument. Vidare 

menar Ma att många revisioner enbart är under en dag vilket gör att det kan vara svårt under 

denna korta tid i fabriken undersöka att det som står skrivet i dokumentet stämmer överens 

med verkligheten. Detta kan kopplas till Larsson (2010) som menar att det är väsentligt för 

företagen att vara på plats i fabriken för att undersöka om deras uppförandekoder efterlevs. 

Även Wang är enig med de andra respondenterna att falska dokument förekommer och att det 

utgör en problematik eftersom detta är grunden för deras förbättringsarbete. Sjöström 

förklarar att förfalskade certifikat är bieffekten av att korruption fortfarande existerar i Kina 

vilket medför att en del inspektörer godkänner fabriker på pappret men i verkligheten har de 

orimliga förhållanden som inte lever upp till uppförandekoder. Ma menar däremot att 

kinesiska leverantörer i stor utsträckning inte anser det lönsamt att arbeta med 

hållbarhetsfrågor men att de genom sina revisioner hjälper dem att se fördelarna med dem. 

Detta kräver dock enligt Ma mycket resurser från företagets sida eftersom det tar tid för 

leverantörerna att ändra deras syn och åsikter. Ma förklarar även vikten av att alla anställda på 

en fabrik är medvetna om vad CSR betyder och vad det innebär, det räcker således inte att 

endast informera ägaren eftersom förändringen även måste ske på fabriksgolvet vilket inte är 

möjligt om inte hela fabriken är införstådda i detta.  

 

Strategier och implementering 

De intervjuade företagen väljer att se över fabrikernas dokumentation vid genomförande av 

revisioner. IKEA använder som strategi att till stor del utföra interna revisioner men även 

genom ett externt företag som de kalibrerat med och som är väl införstådda i deras 
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standarder.  Både MQ och Åhlens använder sig av interna revisioner men även av externa 

som utförs av BSCI. Wong (2007) förklarar att en revisions resultat till stor del styrs av den 

information auditören får ta del av samt hur de väljer att använda den.  

 

För att öka sannolikheten för att få ta del av en rättvis verklighetsbild förklarar Karlsson att 

80-90 % IKEA:s revisioner sker oannonserat. Vid revisioner tittar de dels på fabriksgolvet 

och arbetstimmar för att sedan jämföra detta med vad fabriken har i deras system. En annan 

viktig del är enligt Karlsson även att intervjua de anställda vilket även Wang belyser som en 

betydande del. Wang berättar att deras revisioner består av tre delar vilka är dokumentation, 

undersökning av fabriksgolv samt intervjuer med de anställda. Elving förklarar att företag 

måste återkomma flertalet gånger till fabrikerna för att kunna få en förståelse kring deras 

implementering av CSR. Karlsson förklarar dock att IKEA har 350 leverantörer i Kina och 

betydligt färre auditörer vilket gör att de inte kan vara på varje fabrik varje dag utan att de 

genomför revisioner på alla fabriker en gång per år. Karlsson förklarar att de försöker skapa 

förtroende gentemot fabriken för att säkerställa att de får tillgång till de rätta dokumenten. 

Weele (2014) menar att tillit kan skapas genom samarbete vilket inte är i enlighet med 

oannonserade revisioner. Enligt Wang kontrollerar dem inte alla deras fabriker eftersom de får 

ta del av de revisioner som det externa företaget BSCI genomför, om fabrikerna godkänns vid 

en revision genomför de ingen intern revision. Om de däremot inte lever upp till deras 

standarder följer de upp med en intern audit.  

  

Zhao förklarar att det är många företag som använder sig av BSCI som extern auditör. Detta 

medför att organisationen besitter makt gentemot fabriken att genomföra förändringar. 

Medlemsföretagen har samma krav på fabrikerna vilket är positivt då dessa underlättar för 

fabrikerna vid implementering. Vidare menar Zhao att nackdelen med BSCI är att de inte får 

samma inblick hos leverantören och det faktiska arbete som pågår, de får heller ingen 

helhetsbild över hur situationen ser ut. De utvecklar enligt Zhao inte samma relation till 

fabrikerna som när MQ genomför interna revisioner. Således anser Zhao att de interna 

revisionerna ger en större förståelse för hur fabriken arbetar, hur förhållanden för de anställda 

ser ut, vad deras problem är och hur detta kan förbättras. Welford och Frost (2006) lyfter fram 

att tredjeparts auditörer fått kritik då kvaliteten på revisionerna inte håller samma nivå som de 

interna. Vidare menar Wong (2007) att revisioner inte bör genomföras med syftet att endast 

kontrollera överträdelser om företag ämnar skapa långsiktiga lösningar. Även Ma instämmer 

och förklarar att deras interna revisioner syftar till att skapa en långsiktig relation till 
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leverantörerna vilket inte kan åstadkommas genom BSCI. De vill identifiera problematik så 

de kan hjälpa deras leverantörer att överkomma detta genom samarbete. Detta kan kopplas till 

strategin beyond monitoring som Borglund et al. (2012) förklarar syftar till att företag arbetar 

med leverantörerna på en djupare nivå än endast kontroller och uppföljning. Författaren 

menar att fabriksrevisonera inte enbart ska ses som en kontroll utan även en möjlighet till 

informationsgivande och utlärning. Detta är i enlighet med Karlsson som förklarar att IKEA 

arbetar gemensamt med deras leverantörer för att finna hållbara lösningar i samband med 

deras revisioner. Även Wong (2007) styrker detta genom att förklara att en revision ska syfta 

till att resultera i en djupare förståelse för den problematik som kan infinna sig hos 

leverantören för att kunna skapa hållbara lösningar tillsammans.  

 

Wang menar dock att de behöver vara medlem i BSCI eftersom de i många fall är för små för 

att deras leverantörer ska anse det gynnsamt att investera samt implementera 

hållbarhetsarbete. Elving menar dock att BSCI ofta är väldigt kritiserat för att vara korrupt 

och att företag inte riktigt kan lita på vad deras auditörer säger om en fabrik. Detta är en av 

anledningarna till att företag inte väljer att vara medlemmar i BSCI. Sjöström berättar att 

företag löper stor risk för korruption vilket kräver ökad medvetenhet och transparens för 

minimera osäkerheterna. Sjöström belyser även vikten av att företag gör egna interna 

uppföljningar på de revisioner som tredjeparts auditörer genomför för att säkerhetsställa 

fabrikens förhållanden, detta är dock en fråga om resurser hos det egna företaget vilket kan 

göra att uppföljning av en redan godkänd fabrik inte prioriteras.   

 

Sammanfattning 
 

 
 

Problematik 

•  Svårt att identifiera 
•  Korruption 
•  Falska certifieringar 
•  Duplicering 
•  Få resurser 

Strategier & Implementering 

•  Interna revisioner 
•  Oannonserade revisioner 
•  Intervjua de anställda 
•  Beyond monitoring 
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4.2.6 Säkerhet & hälsa 

BSCI:s uppförandekod och IKEA:s IWAY innehåller krav gällande säkerhet och hälsa. Ma 

förklarar att brister i säkerhet ofta upptäcks vid interna och externa revisioner. Företag 

behöver således arbete med fortsatt implementering av dessa frågor för att de ska leva upp till 

deras uppförandekod. De anställdas hälsa är kopplat till de anställdas levnadsstandard. Som 

tidigare redovisat finns det drygt 260 miljoner migrantarbetare som flyttar från sina hemorter 

till fabrikerna i städerna för att arbeta och bor därmed i anslutning till fabrikerna. IKEA och 

BSCI redovisar i sina uppförandekoder att deras leverantörer ska följa den nationella lagen 

gällande detta och även säkerställa att de anställda har rimliga bostäder och rent dricksvatten. 

 

Problematik 

Elving förklarar att många fabriker i dagsläget innehar skyddsutrustning för deras 

medarbetare men att de anställda ofta är omedvetna om utrustningens existens eller varför det 

är viktigt för dem att använda det. Ma menar att många fabriker inte förstår varför de ska 

investera i varningsljus eller brandtrappor eftersom de aldrig tidigare behövt använda sig av 

detta. Ma förklarar även att de anställda inte engagerar sig i sådana här frågor, exempelvis 

varför det är viktigt med en städad arbetsplats, eftersom de endast bryr sig om produktionen 

och hur många enheter de tillverkar. Perry (2012) lyfter fram att sociokulturella värderingar 

kan vara svåra att ändra på och de går därför inte att avtala bort. Detta har enligt författaren en 

direkt påverkan på företagets implementering av CSR hos deras leverantörer. Internationella 

standarder kan således vara komplicerade att införa oberoende av den kontext de ska verka 

inom.  

 

Palmer förklarar att auditörer kan genomföra en del ändringar som är viktiga för fabriken och 

som inte kräver ansträngning eller resurser, dessa kan exempelvis vara fylla i linjer i golvet 

för brandsäkerhet och sätta upp brandsläckare. Även Karlsson belyser den omedvetenhet som 

idag existerar hos medarbetare på fabriker i Kina.  Syn- och hörselskador är problem som inte 

uppdagas efter några år och medarbetarna förstår därför inte vikten av att använda 

hörselskydd idag. Ma förklarar att arbetarna i första hand tänker på produktionen och inte 

deras egen hälsa. Elving menar även att ett köpande företag kan ställa krav på 

fabriksarbetarna att bära hjälm men när nästa företag lägger en beställning ställer de inte 

samma krav vilket arbetarna då inte prioriterar. Sjöström förklarar att det är viktigt att förstå 

den kinesiska kulturen då för att lyckas med att implementera CSR i Kina eftersom kulturen 
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skiljer sig avsevärt från den svenska. Detta i enlighet med Lustig och Koester (2013) som 

förklarar att det är viktigt att utvärdera hur företagen kommunicerar med de anställda, då det 

finns stora kulturella skillnader i vad individer anser är rätt och fel.  En avgörande bit menar 

Sjöström är om företaget tillbringar tid på fältet om de verkligen vill arbeta med dessa frågor 

på ett konstruktivt sätt för att lyckas med deras implementering av CSR och skapa goda 

sociala förutsättningar för de lokalt anställda som till stor del utgörs av migrantarbetare.    

 

Elving berättar att många migrantarbetare återvänder till sina hemorter vid det kinesiska 

nyåret i cirka en vecka för att få träffa sina familjer. I samband med nyåret är det vanligt att 

arbetarna byter arbetsgivare. Detta medför enligt Elving en orolig period med 

arbetskrafttillgång och att många företag riskerar att drabbas av försenade leveranser. Både 

Palmér och Elving förklarar att det finns ett samband med goda arbetsförhållanden och 

omsättning av personal. Elving menar även att fabriker blir mer konkurrenskraftiga genom att 

ha goda arbetsförhållanden då detta ofta medför att personalen återkommer efter nyåret. 

Genom att sänka omsättningen av personal menar Karlsson att leverantörerna långsiktig kan 

spara stora kostnader. Karlsson förklarar vidare att biten med hur leverantörer i Kina arbetar 

för att minska omsättningen av personal fortfarande är eftersatt.  

 

Strategier och implementering 

Karlsson förklarar att säkerhet och hälsa är en ny del i deras standard. Arbetet med 

implementeringen är därför i inledningsfasen och IKEA har i dag ingen utarbetat strategi för 

hur detta ska gå till i praktiken. Karlsson menar att detta ska integreras i affärslösningen 

eftersom diskussioner och påminnelse om skyddsutrustning inte håller i längden. Detta 

medför bara en återkommande kontroll för företaget och leverantören. Detta är i enlighet med 

Urip (2010) som menar att CSR bör inkluderas i företags affärsverksamhet för att det ska 

gynna båda parter samt vara hållbart. Karlsson förklarar att de har satt upp skydd i form av 

plexiglas på maskiner för att inte skada medarbetarnas ögon. Detta har dock plockats ner av 

arbetarna själva då de upptäckt att det går snabbare att producera utan skyddsglas. Ma 

förklarar att det är viktigt att försöka få de anställda mer engagerade i dessa frågor. Ma menar 

att de inte endast kan informera fabriksägaren eller ledningen på fabriken om säkerhet 

eftersom arbetarna inte kommer använda det om de inte förstår varför det är viktigt och i 

vilken utsträckning det kan påverka dem att inte använda skyddsutrustning.  
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Utöver denna strategi berättar Wang att de försöker ändra arbetarnas uppfattning genom att 

informera dem om säkerhetsfrågor. Wang berättar att de har sett en koppling mellan en 

välstrukturerad och städad fabrik och kvaliteten på de produkter som produceras i fabriken, 

vilket utgör en av anledningarna till att det är viktigt att frågor som säkerhet och hälsa 

förbättras på fabriksgolvet. Ma beskriver att de tidigare genomfört olika workshops för deras 

leverantörer för att informera och lära ut om säkerhet vilket medförde förbättringar på 

fabriken eftersom informationen spreds till resterande medarbetare. Karlsson förklarar även 

att de brukar dela ut broschyrer till fabriksanställda för att få dem att förstå hur IWAY gynnar 

dem i längden och varför det är viktigt att arbeta med dessa bitar. Borglund et al. (2012) 

menar att relationen till leverantören bör utgöras av strategisk leverantörsutveckling för att 

detta ska vara genomförbart.  

 

Palmér menar att det handlar om att få fabriksledningen att förstå varför detta i slutändan kan 

gynna dem också. Att hela tiden förklara att om goda arbetsförhållanden existerar i fabriken 

kommer de anställda komma tillbaka. Karlsson förklarar att IKEA jobbar mycket med denna 

bit och att det handlar mycket om att coacha leverantörerna till att göra åtgärder kring framför 

allt kring de anställdas boende. Konkreta åtgärder som en leverantör kan göra är att de sätter 

in gratis luftkonditionering eller element beroende på var fabriken är i landet. Fortsättningsvis 

är gratis internet och förbättring av kvaliteten på den serverade maten exempel på ytterligare 

åtgärder. Förståelse för vad det är som skapar en lägre omsättning av personal genom goda 

arbetsmiljöer innebär win-win situationer för det köpande företaget, leverantören och de 

anställda. Detta är i enlighet med Porter och Kramer (2011) som menar att shared value 

skapar hållbara lösningar. Karlsson förklarar att det är viktigt att prata med de anställda direkt 

för att undersöka vilka de viktigaste bitarna är som leverantörerna måste arbeta med. Detta 

kan kopplas till Borglund et al. (2012) som menar att det är viktigt att berörda människor på 

plats får vara en del av förändringsprocessen för att det ska vara hållbart på lång sikt. Vidare 

belyser även Sjöström konceptet creating shared value och att förbättringsarbete hos 

leverantören gynnar fler parter. Sjöström menar även att det finns samband mellan goda 

arbetsförhållanden och att minskad personalomsättning även minskar kostnaden för utbildning 

av ny personal. Porter och Kramer (2011) menar att ett av områdena företag kan arbeta med 

inom shared value strategin är anställas produktivitet. Författarna menar att de anställdas 

produktivitet ökar i samband med ökad säkerhet och bättre hälsa. Detta skapar i enlighet med 

Kumar (1996) fördelar för både företag och deras leverantörer som författaren anser vara en 

hållbar lösning på problem vid implementering av CSR- strategier.  
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Sammanfattning  

 

 
 
	   	  

Problematik 

•  Okunskap 
•  Kulturella skillander 
•  Hög personalomsättning 

Strategier & Implementering 

•  Informationsspridning 
•  Ökad levnadsstandard 
•  Kostnadsbesparande 
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5 SLUTDISKUSSION 
 

Kapitlet avser att genom en inledande diskussion redogöra för de slutsatser studien har 

resulterat i, detta i enlighet med studiens syfte. Vidare mynnar diskussion ut i slutsatser som 

ämnar besvara våra två frågeställningar som inledningsvis presenteras igen.    

 

5.1 Diskussion 
Syftet med denna studie var att med hjälp av personer, med spetskompetens inom CSR, 

identifiera och förklara problematiken med införandet av CSR i Kina. Vi ämnade även skapa 

en förståelse för vilka externa intressenter som är kopplade till problematiken, samt redogöra 

vilken betydelse de har för företagens arbete med CSR i Kina. Vidare undersöka samt 

analysera hur företag kan arbeta för att implementera CSR- strategier i deras leverantörskedja 

i Kina. Vid insamling av empirisk data genomförde vi semistrukturerade intervjuer där 

respondenterna själva fick avgöra vilka problem de ansåg påverkade företags implementering. 

Problematiken har däremot belysts på olika sätt och varje intervju har bidragit med en 

intressant och unik vinkling gällande problematiken. De konsulter vi intervjuade: Emma 

Palmér (FANGSI), Hanna Elving (Business Sweden) och Emma Sjöström (Nuwa AB) kunde 

på ett subjektivt sätt förklara vad företag möter för hinder i Kina idag. Detta anser vi har 

skapat större validitet för vår studie samt kunnat komplettera de intervjuade 

företagsrespondenterna vilka var: Stefan Karlsson (IKEA), Leon Wang (Åhléns), Steven Ma 

(MQ) och Jenny Zhao (MQ). Företagsintervjuerna har bidragit med ett stort underlag för vår 

empiri då respondenterna arbetar med implementering av CSR i praktiken och möter således 

de presenterade problemen dagligen. Genom vår empiriska insamling har vi kunnat identifiera 

ett komplext nätverk av problemområden som alla innehåller vidare problematik.  

 

För att kunna skapa en förståelse över de existerande hindren utgick vi ifrån 

intressentmodellen, i enlighet med Banerjee (2007), som menar att förståelse för intressenter 

utgör en grund för ett företags CSR-arbete. Detta var även underlaget vid våra intervjuer där 

respondenterna fick presentera de problem de ansåg att några specifika intressenter kunde 

sammankopplas med (se bilaga 1). Utifrån detta kan vi konkludera att intressentmodellen är 

av väsentlig vikt för att förstå företagens externa intressenter. Studien visar att den största 

påverkande intressenten utgörs av företagens leverantörer som har en direkt påverkan på 
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implementeringen av CSR. Detta bekräftar även vår första frågeställning som ämnar 

undersöka specifikt den problematik företag möter hos deras leverantörer i Kina. Detta är 

följaktligen en intressent som företag måste påverka samt påverkas av för att deras CSR-

arbete ska bli framgångsrikt. Ytterligare en viktig intressent som studien visat ha en påverkan 

på företags implementering av CSR är den kinesiska regeringen. Blowfield och Murray 

(2011) stödjer detta då de menar att en viktig intressent kan utgöras av en part vilken företaget 

inte har en direkt affär med. Grafström, Göthberg och Windell (2008) anser att statliga organ 

utgör en viktig intressent för företag då de kan reglera deras minimumkrav gällande CSR 

genom lagar och regler. Respondenterna var dock överens gällande bristen på implementering 

av stiftade lagar samt regler från regeringens sida. Regeringens passivitet har bidragit till att 

fabrikerna i dagsläget valt att inte anpassa sig efter den nationella lagen vilket försvårar 

företagens arbete med hållbarhet då deras uppförandekoder syftar till att följa den nationella 

lagen. Vi ser att den kinesiska regeringen utgör en intressent som påverkar företaget i stor 

utsträckning gällande deras CSR-arbete, men företaget kan däremot inte påverka dem.  

Vidare menar Elving, Sjöström samt Karlsson att regeringens kvarstående Hukou system, som 

begränsar arbetarnas sociala skyddsnät, påverkar arbetarna i fabriken då många av dem idag 

lever under psykisk stress och utan socialt skyddsnät. Problematiken kring migrantarbetare 

menar Borglund et al. (2012) borde vara en del av företagens uppförandekod samt CSR- 

strategi då de utgör en så pass stor del av arbetskraften. Vi anser att företagen bör integrera 

migrantarbetare i deras uppförandekod för att kunna skapa bättre förutsättningar och villkor. 

Genom att skapa bättre förhållanden för migrantarbetare kan vi i enlighet med Porter och 

Kramer (2011) se att en win-win situation uppnås på lång sikt då företaget bidrar med bättre 

levnadsvillkor samtidigt som fabriksarbetarnas produktivitet ökar. Vidare belyser samtliga 

respondenter regeringens reglering av fria fackföreningar. Företagen kan införa kommittéer 

för att lyfta fram de anställdas åsikter och där av fylla den plats som den statliga 

fackföreningen egentligen borde ansvara för till dess att regeringen tillåter okontrollerade och 

fria fackföreningar. Detta påvisar enligt oss att det finns sätt för företag att arbeta på för att 

överkomma denna problematik som regeringen idag skapar. Dock kan vi se att detta medför 

resurskrävande arbete för företagen då de måste vara på plats i fabriken och informera 

arbetarna om fördelarna med detta.    

Studien har vidare belyst en viktig intressent som är betydande för företag som arbetar med 

CSR i Kina, vilken är externa auditörer som utgör en del av branschorganisationers arbete. Vi 

kan se att en av anledningarna till att Åhlens och MQ valt att använda sig av en 
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tredjepartsauditör är på grund av deras brist på resurser att genomföra samtliga revisioner via 

ett internt team. Vidare förklarar respondenterna att de även anser branschorganisationer som 

BSCI fördelaktigt, då de arbetar för att företag ska ha en enhetlig uppförandekod vilket 

underlättar för leverantörer samt fabriksägare. Dock har respondenterna även lyft fram 

negativa effekter med användningen av externa auditörer. Utifrån insamlad empiri samt teori 

kan vi konkludera att den grundläggande idén gällande tredjepartsauditörer som anlitas av 

företag är fördelaktig. Enligt oss är det gynnsamt för fabriker att företag samlas under samma 

uppförandekod då de i dagsläget ser revisioner som en börda och endast en administrativ 

uppgift. Däremot fyller inte externa revisioner samma funktion som interna eftersom de inte 

har någon direkt relation med fabrikerna. Vilket vi i enlighet med presenterad teori är en av de 

grundläggande faktorerna för att revisioner ska bli långsiktigt hållbara. För att kunna skapa 

hållbara lösningar på de problem som existerar idag krävs det enligt oss samarbete och 

partnerskap mellan köpande företag och leverantör. Detta menar även Cheung, Welford och 

Hills (2009) då partnerskap kan resultera i ökad samordning. Vidare lyfter Kortelainen (2008) 

fram att samarbete i slutändan gynnar båda parter ekonomiskt. Vi anser att det är väsentligt 

för företag att utföra interna revisioner då de behöver få en inblick i det faktiska arbete som 

sker i fabrikerna. Anledningen till detta är för att kunna identifiera falska dokument och 

genomföra förbättringsarbete. Detta visar enligt oss att företag bör genomföra interna 

revisioner i så stor utsträckning som möjligt för att kunna skapa långsiktiga relationer. Vi 

anser att interna revisioner skapar möjlighet för kompetensutveckling samt gemensam 

innovation då ekonomiskt värde genom samhällsvärde är en viktig drivkraft till detta. Således 

anser vi att Porter och Kramers (2011) teori om shared value är praktisk användbar strategi för 

företag vi implementering av CSR idag.  

Sjöström menar att företag idag har ett stort antal leverantörer som gör att de inte har kontroll 

på leverantörskedjan. För att interna revisioner, relationskapande samt samarbete ska vara 

möjligt anser vi att en mindre leverantörsbas är gynnsamt för företag. Detta är även 

fördelaktigt eftersom företag idag börjat kartlägga deras underleverantörer för att vara mer 

transparenta och medvetna om hela processen till den färdiga produkten. Borglund et al. 

(2012)  belyser även att brist på transparens kan förknippas med korruption. De intervjuade 

företagen har valt att inte belysa korruption som ett problem i Kina idag. Elving menar dock 

att företag inte vill prata om detta då det är ett mycket känsligt ämne. Vidare förklarar 

respondenten att nästintill alla företag som gör affärer i Kina idag har blivit utsatta för detta. 

Även Sjöström menar att korruption är mycket utbrett i Kina idag. I enlighet med Pohl och 
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Tolhurst (2010) anser vi att företag bör vara mer öppna och transparenta för att överkomma 

korruption genom att identifiera leverantörskedjan och få ytterligare inblick i produktionen.  

Vidare menar Karlsson att det är nödvändigt för deras leverantörer att minska deras 

leverantörsbas eftersom detta kan vara kostnadsbesparande, då det möjliggör för optimering 

av lagerplanering samt distribution. En minskning av antalet parter inom en leverantörskedja 

gynnar enligt oss således både det köpande företag samt deras direkta leverantör. Karlsson 

menar att långsiktiga relationer till leverantörer även möjliggör för att hitta gemensamma 

lösningar för att minska antalet övertidstimmar som respondenterna har identifierat som ett 

svårt problem att överkomma. Karlsson menar att en hållbar lösning på problemet är 

effektivisering av produktionen vilket medför att arbetarna kan minska antalet arbetstimmar 

utan att reducera antalet producerade enheter. Detta är i enlighet med Porter och Kramer 

(2011) som ytterligare belyser att företag bör skapa ekonomiskt värde genom samhällsvärde, 

för att driva produktivitet samt tillväxt framåt. Detta anser vi även vara en strategisk och 

hållbar lösning på problematiken gällande övertid. Sjöström menar även att det inte är hållbart 

att endast utdela varningar samt listor med problem som fabriken måste förbättra.  

Karlsson menar att det är viktigt att integrera arbetet gällande CSR i affärslösningen mellan 

köpare och leverantör. Problematiken gällande de anställdas säkerhet och hälsa i fabrikerna 

har belysts av respondenterna, då de anställda fokuserar på produktens kvalitet istället för 

deras egen säkerhet. Karlsson, Ma och Wang förklarar att de arbetar med att försöka öka 

kunskapen gällande säkerhet för de fabriksanställda genom att informera varför detta är 

viktigt för dem. Detta anser vi återigen belyser vikten av att skapa goda relationer till 

leverantörer så att de tillsammans kan överkomma denna problematik. Vi kan vidare se att 

problemet är kulturellt betingat då arbetarna inte värdesätter sig själva utan hellre arbetar för 

att producera så höga volymer som möjligt. Schein (2010) menar att grundläggande 

värderingar är osynliga och ofta djupt kulturellt betingade vilket kan vara svåra att ändra på. 

Utifrån detta kan vi konkludera att låga löner samt styckackord i enlighet med Sjöström och 

Palmér utgör en bakomliggande faktor vilka gör att arbetarna i stor grad fokuserar på att öka 

volymen för att öka lönen. Karlsson förklarar att IKEA arbetar för att inkludera 

säkerhetsfrågan i affärslösningen för att skapa mer hållbara lösningar vilket återigen stödjer 

Porter och Kramers (2011) teori om shared value. Detta kan även kopplas till Weele (2014) 

som menar att win-win lösningar är de som kommer skapa långsiktiga strategier på 

problemet.  
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En övergripande problematik som vi har identifierat är företagens rådande affärsandel hos 

leverantören. Karlsson belyser att deras inköpsvolym bör vara runt 20 % för att leverantören 

ska anse det lönsamt att genomföra förändringar för att anpassa sig efter IKEAs standarder. 

Vidare belyser Wang och Ma att de i många fall är en för liten kund hos leverantören för att 

kunna genomföra förändringar. Vi anser med grund i detta att det är viktigt för företag att se 

över sin leverantörsbas för att öka deras respektive inköpsvolym hos varje leverantör. IKEA 

är i jämförelse med Åhlens och MQ en större aktör med mer ekonomiska resurser vilket vi 

kan se påverkar dem vid implementering av CSR hos deras leverantörer. Karlsson förklarar 

att IKEA idag har affärsplaner som sträcker sig mellan 2-3 år vilket vi kan se tyder på att de 

har en långsiktig affärsplan som även inkluderar strategier gällande hållbarhetsarbete. Vid 

längre åtaganden från IKEAs sida kan de även garantera leverantören en långtgående kund, 

vilket kan påverka dem att genomföra större investeringar vilket kan leda till effektiva 

lösningar på implementeringen. Vidare har vi sett att Ma och Wang i större utsträckning 

argumenterar för strategier som syftar till att skapa större medvetenhet hos fabriksarbetarna 

för att de ska inse vikten av hållbarhet och därigenom överkomma problematiken. De har 

således inte integrerat CSR i kärnverksamheten i samma utsträckning som IKEA. Vi anser 

vidare att en lösning på bristen av resurser hos MQ och Åhléns kan åter igen skapas genom en 

mindre leverantörsbas. Detta kräver dock att CSR implementeras som en del av 

kärnverksamheten och vidare samarbete mellan CSR- ansvarig samt inköpsavdelning.   

Empirin har visat på att relationer mellan köpande företag samt leverantören är väsentlig för 

att kunna genomföra förändringar på fabriker. Relationer skapas enligt Van Weele (2011) 

genom tillit som i sin tur uppnås vid kompetensutveckling och pålitlighet. Dock menar Kumar 

(1996) att motsatsen till tillit är makt, vilket företag menar är väsentligt för att kunna 

genomföra förändringar på fabriker. Däremot lyfter respondenterna fram att de ämnar skapa 

tillit men att det även behövs makt för att genomföra förändringar. Vi kan se att makt behövs 

inledningsvis i en relation, vilket kan kopplas till makt i form av företagens inköpsvolym, 

samt att det krävs tillit för att kunna utveckla en långsiktig relation. Med dessa resonemang 

anser vi att både makt och tillit behövs för att uppnå långsiktiga relationer som företagen 

strävar efter för att kunna genomföra förändringar.  

Sammanfattningsvis kan vi se att hållbara lösningar och en framgångsrik implementering av 

CSR kan uppnås i enlighet med strategin creating shared value (CSV) som Porter och Kramer 

(2011) lyft fram. Detta då vi ser att strategiska affärslösningar skapar win-win situationer och 

gynnar båda parter. Vi anser att denna strategi ska integreras i företags hållbarhetsarbete, då 
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det utgör en stor del av CSR-arbetet. Vidare anser vi att företag som vill implementera CSR 

på ett framgångsrikt sätt bör anamma CSV. För att kunna skapa shared value bör detta enligt 

oss integreras i företagets kärnverksamhet och inte ses som en sidoaktivitet.   

5.2 Besvarande av forskningsfråga  
Följande kapitel avser besvara våra frågeställningar där den första är:  

 

Vi kan med stöd av teori och vår insamlade empiri dra slutsatsen att följande sex 

problemområden vilka presenteras nedan utgör en problematik för företag vid företagens 

implementering av CSR.  

	  
	  

• Lagar & Regler: Detta utgör ett problem för företag med leverantörer i Kina då den 

kinesiska regeringen brister vid implementering av deras lagar och regler.  

 

• Arbetsrättigheter: Problemet påverkar företag då den kinesiska regeringen idag 

kontrollerar den enda existerande fackföreningen, vilket begränsar fabriksarbetares 

möjlighet till att uttrycka åsikter samt klagomål gällande deras rättigheter på 

arbetsplatsen.  

 

• Arbetstimmar: Den kinesiska lagen har restriktioner avseende antalet tillåtna 

övertidstimmar vilket företag idag har svårt att följa därför att arbetarna vill arbeta så 

mycket som möjligt, på grund av låga löner samt lönesystem som utgörs av 

styckackord.  

 

• Transparens: Detta utgör ett problem då företag idag inte vet vilka deras 

underleverantörer är, vilket krävs då uppförandekoder avser hela leverantörskedjan. 

Identifiering av underleverantörer, genom ökad öppenhet, är även väsentligt för att 

överkomma korruption vilket strider mot företagens hållbarhetsarbete.  

 

 

Vilken problematik möter företag i deras leverantörskedja vid implementering av CSR i Kina? 
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• Dokumentation & revision: Idag existerar det mycket falska certifieringar samt 

dokument hos leverantörer. Dessa är viktiga att urskilja då de utgör underlag för 

företagens fortsätta implementering av CSR.  Revisoner krävs för att genomföra 

uppföljningar gällande leverantörers åtagande av CSR, detta är ett omfattande arbete 

för företag vilket kräver resurser då tredjepartsauditörer brister i deras kvalitet.  

 

• Säkerhet & hälsa: Brist på användning av säkerhetsutrustning är problematiskt då det 

skapa risker för arbetarna samt företagens produktkvalitet.  

 

Den andra frågeställningen ämnade besvara följande:  

 

• Lagar & Regler: Studien har visat att regeringen utgör en intressent som påverkar 

företag verksamma i Kina. Företagen besitter dock ingen makt att kunna påverka 

regeringen, företagen bör därför arbeta strategiskt för att kunna efterleva den 

nationella lagen i enlighet med deras uppförandekod.    

 

• Arbetsrättigheter: Företag kan arbeta med att möjliggöra för kinesiska arbetare att 

starta kommittéer inom den egna fabriken för att lyfta fram deras åsikter. För att detta 

ska vara genomförbart krävs integrering mellan köpande företag och leverantörer.  

 

• Arbetstimmar: För att överkomma problematiken med övertimmar kan företag arbeta 

för att effektivisera produktionen vilket medför att arbetarna kan producera samma 

volym, på kortare tid utan att det påverkar deras lön. Företag kan även arbeta internt 

genom att planera ordrar och beräkna fabrikernas kapacitet så de inte tvingar fram 

övertid.   

 

• Transparens: För att företag ska kunna kartlägga samt identifiera leverantörskedjan 

krävs tillit vilket kan uppnås genom kompetensutveckling och samarbete.  

 

• Dokumentation & revision: För att överkomma detta bör företag utföra interna 

revisioner för att skapa sig en förståelse för det faktiska arbete som pågår på 

Hur kan företag arbeta för att överkomma den identifierade problematiken vid implementering av 
CSR i Kina? 
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fabrikerna. För att ha möjlighet till att utföra interna revisioner bör företag se över 

deras leverantörsbas för att skapa en mindre leverantörskedja, vilket även kan vara 

kostnadsbesparande för leverantören.  

 

• Säkerhet & hälsa: Problematiken kan överkommas genom informationsspridning och 

kompetensutveckling hos både fabriksägare och de anställda.  

 

De presenterade strategierna kan vi tydligt se generera delat värde för både företag, 

leverantörer och samhället. Detta kan vi återkoppla till studiens inledande citat där Porter och 

Kramer (2011) fastslår att företag bör förändra deras nuvarande CSR-strategier och integrera 

arbetet i kärnverksamheten för att skapa en hållbar framtid för företaget och samhället. 

	  

5.3 Förslag på vidare forskning 
Syftet med denna studie har till viss del varit att identifiera den problematik som företag idag 

står inför vid införande av CSR i Kina. Varje problemområde har visat sig vara komplext och 

innehållit problem i sig. Därför anser vi att förslag på fortsatt forskning kan vara 

genomförande av kvalitativa studier som ämnar analysera varje specifikt område djupare. 

Detta för att skapa vidare förståelse för problemen. Arbetstimmar belystes specifikt av våra 

respondenter som svårt att överkomma. Följaktligen anser vi att vidare forskning om hur 

företag praktiskt samt strategiskt kan arbeta för att sänka arbetstimmar som värdefullt.  

 

Vi anser även att en kvantitativ studie skulle varit intressant för att kartlägga vilka av de 

identifierade problemområden som företag anser är svåra att överkomma. Detta för att kunna 

utföra generaliseringar samt bidra med intressanta infallsvinklar gällande samband mellan 

små och medelstora företags problem och multinationella företags problem.  

 

Vidare anser vi att fortsatt forskning i form av kvalitativa studier gällande företag som idag 

arbetar med CSV som strategi för implementering av hållbarhetsarbete skulle komplettera 

denna studie väl, för att ytterligare studera strategins praktiska användbarhet. 
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BILAGA A  
 
Intervjuguide  
 
	  
Introduktion:	  	   Berätta	  om	  uppsatsen	  

Handlar	  om	  CSR	  i	  Kina	  &	  hur	  svenska	  företag	  arbetar	  med	  
detta	  

	   	   	  
Problematik	  med	  implementering	   	  

	   	   Hur	  man	  kan	  överkomma	  problemet	  à	  strategier	  	  
	  
Presentera	  dig	  själv	  och	  dina	  erfarenheter	  och	  arbetsuppgifter	  idag	  	  
	  

	  
Intressenter	  

	  
	   Leverantörer:	  	   Vad	  har	  ni/företag	  problem	  med	  idag	  
	   	   	   Varför	  ser	  ni/företag	  det	  som	  ett	  problem	  
	   	   	   Varför	  kvar	  står	  det	  
	   	   	   Hur	  arbetar	  ni/företag	  för	  att	  överkomma	  det	  	  	  
	   	  

Underleverantörer	   Identifierat	  dem	  
Arbetar	  ni/företag	  med	  dem	  idag	  
	  

	   	  
	   NGOs	   	   Påverkan	  	  
	   	   	   Inflytande	  	  
	  
	   Regeringen	  	   	   lagar	  och	  regler	  à	  implementering	  
	   	   	   Attityd	  gällande	  CSR	  	  
	   	   	   Lokal	  styrning	  	  
	  
	   Fackföreningar	  	   Vilken	  makt	  har	  dem	  
	   	   	   Vad	  kan	  de	  genomföra	  för	  förändringar	  	  
	   	   	   Kommittéer	  
	   	   	   Har	  fabrikerna	  kollektivavtal	  	  
	  
	   Branschorganisationer	   Deras	  roll	  
	   	   	   Viktig	  intressent	  	  
	   	   	   	   	   	  
	   Övriga	  intressenter?	  

	  
Framtid	  och	  utveckling	  	  	   Utvecklingen	  fram	  till	  idag	  	  

(några	  specifika	  problem	  och	  hur	  överkom	  man	  
dem?)	  
	  
Vad	  är	  nästa	  steg?	  Problem?	  Hinder?	  Överkomma	  
dessa	  
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BILAGA	  B	  
	  
Kunskapsprocessen	  
	  
Vårt ämnesval grundar sig i vårt intresse gällande hållbarhet. Vi sedan tidigare fått 

uppfattningen att företag idag till stor del har utarbetade CSR- strategier och välutformade 

rapporter angående deras sociala ansvarstaganden. Vidare ansåg vi att det fortfarande 

rapporteras kontinuerligt om dåliga arbetsförhållanden samt löner i hos företags leverantörer i 

lågproduktionsländer. Många svenska företag har idag sin produktion i Kina och stora delar 

av deras leverantörskedja är belagda där. Därför valde vi att fokusera på Kina för att få en 

tydligare avgränsning samt kunna belysa de kulturella skillnader som eventuellt uppstår. Detta 

väckte funderingar vilket gjorde att vi började läsa in oss djupare på ämnet vilket ledde fram 

till våra två forskningsfrågor. Vi ansåg även att ämnet var intressant att belysa då många av de 

artiklar som vi läste var ny publicerade och relativt få i jämförelse med andra områden inom 

CSR som exempelvis drivkrafter. Efter val av forskningsfrågor började vi studera teorier om 

CSR för att skapa ett underlag för de planerade intervjuerna. Studien har abduktiv 

forskningsstrategi vilket medförde att vi inte var helt klara med vår teoretiska referensram 

innan vi genomförde våra intervjuer. Då syftet med studien har varit att undersöka externa 

problem som företag kan möta vid implementering av CSR undersökte vi vilka parter som 

kunde vara orsaken till detta som sedan fungerade som en grund för våra semistrukturerade 

intervjuer.   

 

Intervjuerna utformades efter våra frågeställningar där respondenterna fick besvara vilka 

problem företag möter i deras leverantörskedja. Dessa problem diskuterades sedan mer 

djupgående för att skapa förståelse kring varför företag ansåg att de utgjorde ett problem samt 

varför det var svårt att överkomma. Följaktligen respondenterna besvara frågeställning två 

vilket syftar till de strategier som kan användas för att överkomma den belysta problematiken. 

Den insamlade empirin generade som tidigare redovisats ny kunskap samt perspektiv på 

forskningsområdet vilket gjorde att vi kompletterade den teoretiska referensramen för att få 

ytterligare stöd till respondenternas resonemang. Vi valde även att spela in intervjuerna för att 

kunna återgå till materialet och transkribera dem. Den första intervjun skedde via Skype i 

Sverige med en av de valda konsulterna, Emma Palmér. De fem nästkommande intervjuerna 

genomfördes på plats i Shanghai där respondenterna arbetade.  
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Efter resan till Shanghai och utförda intervjuer började vi sammanställa empirin för att 

analysera detta och kunna komplettera teorin. Det abduktiva arbetssättet har varit väsentligt 

för oss i vår kunskapsprocess då vi kunnat återgå till teorier. Efter komplettering av den 

teoretiska referensramen började vi sammanställa den insamlade datan i ett empiri samt 

analyskapitel. Vi valde att integrera dessa två då vi ansåg att en uppdelning endast skulle 

generera upprepningar och inte få samma tydliga disposition som en sammanslagning av 

delarna. För att få en tydlig struktur i kapitlet valde vi att dela upp de problemområden som 

empirin belyste och dela upp materialet i två delar, i den första presenteras och analyseras 

själva problemet och den andra delen utgörs av strategier. Vilket avser besvara våra 

forskningsfrågor. Utifrån empirin och analysen kunde vi senare föra en diskussion som sedan 

mynnar ut i en slutsats som har för avsikt att besvara syftet med studien.  

	  


