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FÖRORD 
Denna studie utgör det sista och avslutande momentet i författarnas civilingenjörsutbildning på 

Luleå tekniska universitet (LTU) inom industriell ekonomi med inriktning industriell logistik. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts under perioden januari 2013 

till maj 2013 på LKAB Trading Shanghai Ltd. 

Studien har varit otroligt intressant och lärorik att genomföra och har bidragit till att författarna 

utvecklats på en mängd plan. CSR är ett viktigt ämne och förhoppningen är att denna studie 

bidrar till att aktualisera ämnet ytterligare och att både fallföretaget och andra företag 

verksamma på den kinesiska marknaden har nytta av studien.  

Ett stort tack riktas till handledaren Diana Chroneer på LTU för ovärderligt stöd under studiens 

gång. Även till handledarna på LKAB Trading Shanghai Ltd, Marie & Anders Lundgren, riktas ett 

stort tack för deras omåttliga entusiasm och vilja att förbättra sina rutiner kring CSR.    

Författarna vill även tacka Helena Ranelid för vägledning i studiens initiala skede, samt alla 

respondenter som bidragit med kunskap och insikt. 
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SAMMANFATTNING 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett område som fått alltmer uppmärksamhet i dagens 

affärsmiljö, speciellt hos aktörer som är verksamma på den internationella marknaden. Företags 

sociala, miljömässiga och etiska ansvarstagande är betydande delar i ett hållbart globalt 

samhälle, varför CSR är ett viktigt ämne att öka uppmärksamheten kring och förståelsen för. 

Syftet med denna studie var att utveckla ett svenskt industriföretags leverantörsutvärdering 

med fokus på CSR-aspekter vid inköp på den kinesiska marknaden. Studien undersökte även 

vilka kulturella aspekter som bör tas hänsyn till vid utvärdering av en leverantör i Kina. Studien 

syftade därigenom till att öka insikten kring vilka CSR-områden som bör prioriteras på den 

kinesiska marknaden och ge en möjlighet till företag att praktiskt implementera CSR vid 

leverantörsutvärdering.  

En fallstudie genomfördes på LKAB Trading Shanghai Ltd, där företagets inköpsrutin och 

leverantörsutvärderingsprocess i Kina kartlades. Därefter gjordes en benchmark genom 

kvalitativa intervjuer av sju västerländska företag aktiva på den kinesiska marknaden, där 

företagens CSR-arbete kopplat till leverantörsutvärdering undersöktes. Studiens inriktning var 

explorativ och syftade till att skapa en grundläggande förståelse för ämnet. Ansatsen var 

abduktiv, en kombination av nyskapande av teorier inom praktiskt CSR-arbete med leverantörer 

i Kina och avstamp i tidigare forskning kring kinesisk kultur, CSR och leverantörsutvärdering. 

Förutom benchmarkingen bestod datainsamlingen av ostrukturerade intervjuer av personer 

med kunskap inom CSR. 

Resultatet av studien visade på att arbetsmiljö, arbetstid, hälsa & säkerhet samt miljö är viktiga 

CSR-faktorer att fokusera på vid leverantörsutvärdering i Kina, då företag upplevt brister inom 

dessa områden. Även korruption i leverantörskedjan bör specifikt undersökas och förebyggas. 

Kulturella aspekter som bör beaktas på den kinesiska marknaden är att relationer har stor 

betydelse och att lagar och kontrakt inte har lika stort värde som i väst. Gåvokulturen och den 

höga graden av hierarki är andra karaktärsdrag för västerländska företag att ta hänsyn till i Kina. 

När det gäller integrerandet av CSR-faktorer och kulturella aspekter i leverantörsutvärderings-

processen visade resultatet av studien att det är viktigt för de västerländska företagen att initialt 

säkerställa att det interna CSR-arbetet är av hög klass. Detta för att föregå med gott exempel och 

motivera leverantörer att efterfölja de ställda kraven. I utvärderingsprocessen är det viktigt att 

göra en djupgående undersökning av leverantören genom audit, kontroll av dokument och 

certifikat samt verifierande av resultatet av dessa.  

Det är även rekommenderat att arbeta med CSR i nära kontakt med leveratören genom att göra 

kontinuerliga uppföljningar och kontrollera efterföljande av krav. En framgångsfaktor är också 

att utbilda leverantören inom CSR för att uppnå hög förståelse och samarbetsvilja. Ett långsiktigt 

samarbete underlättar förbättringsarbetet och ökar chansen till ett genuint ansvarstagande hos 

båda parter.  

  



 
 

ABSTRACT 
Corporate Social Responsibility (CSR) is an area that has received an increased attention in 

today’s corporate environment, especially among businesses active on the global market. 

Companies’ social-, environmental- and ethical responsibility are important parts of a 

sustainable global society, which implies that CSR is an important area to raise awareness and 

understanding for.   

The purpose of this study was to develop a Swedish industry company’s supplier evaluation 

with a focus on CSR-aspects when purchasing on the Chinese market. The study also 

investigated which cultural aspects a company needs to consider while evaluating suppliers in 

China. Therefore this study adds to the understanding of what CSR-areas need to be prioritized 

on the Chinese market and gives a recommendation of how companies practically can 

implement CSR in supplier evaluation. 

A case study was conducted at LKAB Trading Shanghai Ltd, where the company’s purchase 

routine and supplier evaluation process in China was mapped. Then a benchmark was 

performed through qualitative interviews with seven western companies active on the Chinese 

market, where the companies’ CSR-work linked to supplier evaluation was investigated. The 

study’s orientation was explorative and aimed to create a foundation for understanding the 

subject. The approach was abductive, a combination of creating new theory within practical CSR 

work with suppliers in China and building on previous research when it comes to Chinese 

culture, CSR and supplier evaluation. Besides the benchmark, data was collected through 

unstructured interviews with people knowledgeable within CSR.     

The results of the study showed that work environment, working hours, health & safety and 

environment are important CSR-factors to focus on during supplier evaluation in China, as 

companies have experienced flaws within these areas. Also corruption in the supply chain 

should specifically be investigated and prevented. Cultural aspects to consider on the Chinese 

market are that relationships have a major impact on the business society, and laws and 

contracts have less value than in West. The gift culture and the high degree of hierarchy are 

other characteristics for Western companies to reflect on in China.   

When it comes to the integration of CSR-factors and cultural aspects in the supplier evaluation 

process the results of the study showed that it is important for Western companies to firstly 

insure that the internal CSR-work is of high standard. Hence, the company can be a good 

example and motivate suppliers to live up to the demands. In the evaluation process it is 

important to do a thorough investigation of the supplier through audit, control of documents 

and certificates and verification of the results of these.   

Companies are also recommended to work with CSR in close contact to the supplier by 

continuous follow ups and control of compliance. One key success factor is to educate the 

supplier in CSR to raise awareness and the willingness to cooperate. A long-term collaboration 

will facilitate the improvement work and will increase the chance of a genuine responsibility 

taking in both parties.  
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1. INTRODUKTION  

 
Det här avsnittet ger en första introduktion till CSR vid inköp och leverantörsutvärdering i Kina och en 

beskrivning av varför detta område är intressant att studera. Detta mynnar ut i studiens syfte och de 

tillhörande forskningsfrågor som studien avser att besvara.   

 

1.1 BAKGRUND 
Supply Chain Management (SCM) är ett begrepp som handlar om att designa, planera, utföra, 

kontrollera och övervaka aktiviteter i ett företags försörjningskedja. Det har en viktig och central 

plats inom företaget med målet att i slutändan skapa värde genom att bygga en 

konkurrenskraftig infrastruktur och en effektiv logistikkedja, synkronisera utbud och 

efterfrågan samt mäta prestationen globalt. (Benton, 2010) 

Inom SCM har inköpsfunktionen snabbt blivit en av de viktigaste beståndsdelarna för företag 

som vill uppnå hög prestation och lönsamhet. Inköp utgör numera ett strategiskt vapen när 

företag och organisationer skaffar sig konkurrensfördelar genom att kostnadseffektivisera sina 

försörjningskedjor. Detta gör att många aktörer vänder blickarna mot Asien i jakt på 

leverantörer och partners, med syftet att minska sina inköpskostnader med bibehållen 

produktkvalitet och därmed öka sin konkurrenskraft. (ibid.) 

Inköp i ett asiatiskt land innebär nya utmaningar för företagen, då lagar, kulturer och 

samhällsmönster kan skilja sig åt länder emellan, vilket även inkluderar sättet på vilket 

verksamheter drivs (Fang, 2010). Det kan exempelvis innebära svårigheter för moderföretaget 

att säkerställa att regler och rättigheter följs i alla led i försörjningskedjan (Blanchard, 2012). 

Även om företaget följer normer på hemmaplan betyder det inte automatiskt att företagets 

leverantörer och partners gör det på andra sidan jorden. Detta medför en utmaning som i ett 

första led sätter press på ett företags leverantörsutvärdering (ibid.). Att välja rätt leverantörer är 

därför av stor betydelse då valet påverkar ett företags konkurrenskraft och långsiktiga framgång 

(Benton, 2010). Denna påverkan innefattar inte bara den resultatinriktade prestationen utan 

också företagets namn och rykte (Blachard, 2012). Om ett företags leverantör skulle visa sig ha 

brister när det exempelvis kommer till mänskliga rättigheter ger det en dålig publicitet som 

direkt skulle kunna skada det inköpande företagets anseende (Ibid.). 

Risken med brister hos leverantörer har bidragit till en snabbt växande trend med ökad 

medvetenhet och intresse till ansvarstagande när det kommer till etiska, sociala och 

miljömässiga frågor (Blanchard, 2012). Detta ansvartagande hos företag och organisationer 

benämns ofta Corporate Social Responsibility (CSR), vilket är ett intresseområde som får mer 

och mer uppmärksamhet, speciellt hos aktörer som arbetar med inköp på den internationella 

marknaden (ibid.).  

I denna studie definieras CSR som det frivilliga arbete och ansvarstagande hos företag och 

organisationer som syftar till att minska negativ social-, etisk- och miljömässig påverkan av deras 

aktiviteter i de länder där de verkar, utöver vad lagen säger. (De Schutter, 2008) 
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1.2 PROBLEMATISERING 
Företags intresse för CSR har ökat under de senaste åren och allt fler väver in socialt 

ansvarstagande i sin verksamhet, men trots detta finns det fortfarande förbättringspotential 

inom området. Tidigare studier tyder på att forskningen kring CSR är otillräcklig. Speciellt finns 

förbättringspotential inom inköp och logistik där forskningen kring CSR fått mindre 

uppmärksamhet jämfört med den inom andra företagsfunktioner som exempelvis 

marknadsföring och redovisning (Murphy & Poist, 2002).  

Forskning inom CSR visar även på att det saknas fallbeskrivningar på hur företag i detalj bör 

integrera CSR i sin dagliga verksamhet, vilket gör att CSR-arbetet kan vara svårt att greppa och 

implementera (Dias, 2007). Eftersom många av CSR-frågorna är mjuka och svårhanterliga gör 

detta att det även kan vara besvärligt att mäta arbetet kring CSR, exempelvis vid en 

leverantörsutvärdering (Olsson & Rönndahl, 2009).  

CSR-perspektivet vid leverantörsutvärdering blir än mer komplicerat i ett asiatiskt land som 

Kina, då politiska och kulturella aspekter måste tas hänsyn till (Fang, 2010). Kina är intressant 

att undersöka då det är ett land i Asien där många västerländska företag väljer att göra inköp. 

Kina är dessutom, liksom andra utvecklingsländer, i inledningsfasen när det kommer till CSR och 

kan därför behöva större CSR-fokus och uppmärksamhet av ett inköpande företag (ibid.). En 

tidigare studie tyder på att riktlinjerna för CSR-arbete inom asiatiska företag inte är lika 

omfattande som inom de europeiska och nordamerikanska företagen (Welford, 2004). 

För företag som bedriver inköp på den kinesiska marknaden har de kulturella aspekterna även 

betydelse för valet av vilka CSR-områden och -faktorer som bör få mest uppmärksamhet vid 

leverantörsutvärderingsförfarandet (Fang, 2010). Detta eftersom exempelvis kommunikation 

kan se olika ut i olika kulturer, vilket har betydelse för sättet på vilket CSR-budskap levereras 

och vilka faktorer som behöver fokuseras på. Trots att det finns välutvecklade framtagna 

riktlinjer för CSR-arbete inom bland annat arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljö är det för 

resurskrävande att fokusera på alla delar (Olsson & Rönndahl, 2009).  

En tidigare undersökning av Olsson & Rönndahl (2009) har syftet att identifiera på vilka CSR-

områden som bör prioriteras av ett industriföretag vid utvärdering av sina leverantörer. 

Författarna fokuserar på att ta fram ett utvärderingsverktyg för att mäta hur leverantörerna tar 

sitt sociala ansvar och där resultatet förväntas ligga till grund för ett förbättringsarbete (ibid.). 

Studien koncentreras dock endast på den sociala delen av CSR och verktyget syftar inte till att 

implementeras på en speciell marknad.  

Enligt Welford (2004) pekar flertalet tidigare studier på vikten av ett utvidgat CSR-fokus i Asien 

och att det finns stor utvecklingspotential på denna marknad. Denna studie avser att bidra med 

en ökad förståelse för CSR i Asien och specifikt undersöka vilka CSR-områden som bör 

prioriteras vid leverantörsutvärdering på den kinesiska marknaden.   

Potentiella vinster av en ytterligare undersökning kan sammanfattas som; en ökad förståelse 

och uppmärksamhet kring ämnet CSR inom inköp, en ökad möjlighet för ett företag att praktiskt 

implementera CSR inom leverantörsutvärderingar, en ökad insikt kring vilka CSR-områden som 

bör prioriteras på den kinesiska marknaden, samt en ökad förståelse för kulturella skillnader. 

Detta leder till det syfte och tillhörande forskningsfrågor som valts i den här studien.   
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1.3 SYFTE  
Syftet med denna studie är att utveckla ett svenskt industriföretags leverantörsutvärderings-

process med fokus på CSR-aspekter vid inköp på den kinesiska marknaden. Studien undersöker 

även vilka kulturella aspekter som bör beaktas vid utvärdering av en leverantör.  

De frågeställningar som kommer besvaras genom studien är följande: 

RQ 1: Vilka faktorer inom CSR bör prioriteras av ett svenskt industriföretag i sitt 

ramverk för utvärdering av leverantörer och inköp på den kinesiska marknaden? 

 

RQ 2: Vilka kulturella aspekter bör beaktas av ett svenskt industriföretag vid 

leverantörsutvärdering på den kinesiska marknaden? 

 

RQ 3: Hur kan de identifierade CSR-faktorerna och kulturella aspekterna integreras i 

leverantörsutvärderingsprocessen för ett svenskt industriföretag i Kina?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGREPP 
På grund av den begränsade tiden tillgänglig för denna studie har avgränsningar gjorts. 

Innehållet i studien fokuserar på CSR-arbete vid leverantörsutvärdering och inköp inom gruv- 

och industribranschen i Kina. Studien berör inte CSR-arbete kopplat till den industriellt 

operativa verksamheten i sig. Den undersöker inte heller djupgående hur industriföretag 

arbetar med CSR internt, varken i Kina eller i Sverige, utan har sitt fokus på CSR-arbete vid 

leverantörsutvärdering.  

Den teoretiska referensramen har byggts upp kring leverantörsutvärdering, CSR och kinesisk 

kultur kopplad till affärssammanhang. Referensramen kommer beakta den kinesiska marknaden 

där applicerbar teori är tillgänglig, speciellt gällande CSR och kulturella aspekter.  

Med industriföretag menas i denna studie företag som köper in produkter liknande de som finns 

inom gruvindustrin. Dessa företag ska, liksom gruvföretag, köpa in exempelvis pumpar, 

stålkonstruktioner, motorer, komponenter eller liknande på den kinesiska marknaden 

Begreppen ramverk och verktyg har använts som synonymer och kommer därmed inte skiljas åt 

med olika definitioner. Båda begreppen syftar till ett praktiskt underlag som kan användas som 

ett bedömningshjälpmedel vid leverantörsbesök i Kina.   

Med leverantörsutvärderingsprocessen menas det utvärderingsarbete som ett inköpande 

företag gör, dels den initiala utvärderingen av en potentiell leverantör och dels det kontinuerliga 

utvärderingsarbetet som sker under tiden en leverantör används av ett inköpande företag.  
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Strategi
Typ av 

forskningsfråga

Kräver kontroll 

över beteende ?

Fokuserar på 

samtida 

händelser?

Experiment Hur, varför Ja Ja

Enkät

Vem, vad, var, 

hur många, hur 

mycket

Nej Ja

Arkiv-analys

Vem, vad, var, 

hur många, hur 

mycket

Nej Ja/Nej

Historie-analys Hur, varför Nej Nej

Fallstudie Hur, varför Nej Ja

2. METOD 
 

Följande avsnitt ger en beskrivning av studiens metoder och tillvägagångsätt. Områdena som tas 

upp är metodval, litteraturstudie, datainsamling, analysmetod samt metodproblem, med fokus på 

hur och varför metoder valts. 

 

2.1 METODVAL 
En grundläggande kunskap om olika tillvägagångsätt och vilka val man står inför när det 

kommer till metoder vid ett vetenskapligt arbete är viktiga redskap för att uppnå målsättningen 

med studien. Medvetenheten om konsekvenser och rätt valda metoder lägger grunden till att 

resultaten av undersökningen i större utsträckning är riktiga och trovärdiga. (Holme & Solvang, 

1997) 

2.1.1 STUDIENS UPPLÄGG 
Med utgångspunkt i syftet och de formulerade forskningsfrågorna måste studiens upplägg 

bestämmas utifrån vilka individer som ska medverka i insamlingsprocessen och vilka tekniker 

som ska användas för insamlandet. De tre vanligaste uppläggen är enkätundersökning, fallstudie 

och experiment. (Patel & Davidson, 2011)  

Tabell 1 visar möjliga forsknings-

strategier som kan antas. CSR-

områdets komplexitet innebar att 

kvalitativ data eftersöktes när 

studiens strategi bestämdes. Med 

detta i åtanke formulerades 

forskningsfrågor av typen Vilka 

och Hur. Studien syftade även till 

att undersöka samtida händelser 

och krävde ingen kontroll över 

beteende. Därför var fallstudie det 

upplägg som passade bäst. Studien 

har på enhetsnivå undersökt CSR 

vid leverantörsutvärderings-

processen hos en begränsad grupp västerländska företag och organisationer verksamma på den 

kinesiska marknaden, samtliga med praktiskt erfarenhet från CSR-arbete i Kina. Syftet med 

denna studie var att få ett helhetsperspektiv kring praktiskt CSR-arbete vid leverantörs-

utvärdering och en fördjupad förståelse för hur den kinesiska kulturen påverkar denna process. 

Studien har även undersökt vilka utmaningar, kopplat till CSR, som finns för ett västerländskt 

företag som köper in produkter i Kina. LKAB Trading Shanghai, Ltd valdes som fallföretag för 

denna studie, då de arbetar med inköp på den kinesiska marknaden och uttryckte ett starkt 

intresse för CSR-frågor.   

2.1.2 STUDIENS INRIKTNING 
Det finns tre grundläggande inriktningar som en vetenskaplig studie kan anta, baserat på 

mängden existerande kunskap som finns inom området (Patel & Davidson, 2011). En explorativ 

undersökning har som mål att skapa en grundläggande förståelse för området eftersom tidigare 

Tabell 1: Relevanta situationer för olika forskningsstrategier 
Källa: Yin, 2007. 



5 
 

kunskap ofta är begränsad (Saunders et al., 2012). En deskriptiv undersökning är en 

kartläggning eller beskrivning av ett område där en generell förståelse eller kunskap redan 

existerar(ibid.). En undersökning som har en explanativ inriktning syftar till att finna 

orsakssamband eller relationer där en väletablerad kunskap redan finns inom området (ibid.). 

Det finns även en fjärde, normativ eller förutsägande inriktning som ibland nämns, där syftet 

med undersökningen är att ta fram riktlinjer för den framtida utvecklingen (Lekvall & Wahlbin, 

2001). 

Den initiala litteraturstudien genomfördes inom området leverantörsutvärdering i Kina från ett 

CSR-perspektiv och indikerade att en begränsad mängd tidigare forskning och kunskapsbas 

finns inom området. Murphy & Poist (2002) fann även att det förekommer en bristfällig 

forskning kring CSR inom inköp och logistikfunktionen i företag. Welford (2004) efterfrågade 

även generellt ett större CSR-fokus i Asien. Denna studie har därför antagit en explorativ 

inriktning med syftet att bidra med grundläggande kunskap och insikt kring CSR-perspektivet 

vid leverantörsutvärdering i Kina. Detta explorativa angreppsätt användes även för att ge en 

grundläggande förståelse för hur kulturella aspekter påverkar leverantörsutvärderings-

processen.  

2.1.3 STUDIENS ANSATS  
Det finns två generella tillvägagångsätt för att koppla ihop teori och empiri inom en vetenskaplig 

studie, den induktiva ansatsen och den deduktiva. En studie med en induktiv ansats skapar nya 

teorier baserade på inhämtad information, empiriska situationer och observationer av 

verkligheten. En studie med en deduktiv ansats gör avstamp i befintliga teorier som sedan 

jämförs med verkligheten för att slutligen antingen stärka eller förkasta de existerande 

teorierna. (Patel & Davidson, 2011) 

I den här studien har en kombination av den induktiva och den deduktiva ansatsen tillämpats, 

vilket ibland kallas för en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008). Studien har till viss del 

bidragit till nytt teoriskapande inom leverantörsutvärdering i Kina utifrån ett CSR-perspektiv 

baserat på empirisk information inhämtad genom intervjuer och observationer. Detta innebär 

en induktiv ansats. Men studien har även i viss mån byggt på den grund av befintliga teorier som 

tidigare tagits fram inom CSR-området och kinesisk kultur, vilket jämförts med ett case som 

fokuserar på CSR och kinesisk kultur kopplat till leverantörsutvärdering. Studien påbörjades 

med en deduktiv ansats för att göra avstamp i befintlig teori. Därefter antogs en induktiv ansats 

för att bidra med ny teori inom områden som i viss mån saknade tidigare forskning.  

2.2 LITTERATURSTUDIE 
För att skapa en djupare förståelse för leverantörsutvärdering i Kina från ett CSR perspektiv 

genomfördes en litteraturstudie där tidigare undersökningar och forskning inom området 

beaktades. Syftet med litteraturstudien var att bygga en teoretisk referensram som underlag för 

den fortsatta studien. Sökningarna inleddes med generella begrepp såsom området CSR med 

tillhörande riktlinjer och standarder, leverantörsutvärdering och kinesisk kultur. 

Referensramen syftade till att spegla CSR-området på den asiatiska marknaden där applicerbar 

teori fanns tillgänglig och fokuserade på Kina, speciellt gällande kultur. Utifrån den initiala 

sökningen uppdagades att korruption var relevant för studien, varför en djupdykning inom detta 

område gjordes i ett senare skede av litteraturstudien.  
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Litteraturstudien baserades på informationsinhämtning från böcker, vetenskapliga artiklar, 

övriga skriftliga källor som årsredovisningar och andra publika dokument, samt elektroniska 

källor. Böcker har främst använts för att beskriva koncept och begrepp som CSR, SCM, 

vetenskapliga metoder, samt leverantörsutvärdering. Dessa böcker hämtades i stor utsträckning 

från Luleå tekniska universitets bibliotek.  

För att undersöka var forskningsfronten låg var tonvikten i litteraturstudien sökning av 

vetenskapliga artiklar. Sökningarna gjordes i databaserna Emerald, Ebsco och Google Scolar med 

sökorden; CSR, hållbarhet, hållbar utveckling, hållbar upphandling, leverantörsutvärdering, 

inköp, utvärderings- verktyg, industri, Kina, Asien, kultur, kulturella skillnader, korruption, 

grävande journalistik, risker och kombinationer av dessa sökord samt motsvarande ord och 

termer på engelska. Samtliga sökträffar som hade någon form av anknytning till studiens 

fokusområden, exempelvis CSR i Kina, studerades individuellt genom att först läsa 

sammanfattningen och därefter hela artikeln om den fortfarande visade sig relevant. När en 

relevant artikel uppdagades kunde ytterligare artiklar hittas genom studie av referenslistan.  

Denna litteraturstudie visade på ett gap gällande forskning kring hur CSR faktorer kan beaktas 

vid leverantörsutvärdering i Kina och hur dessa faktorer kan undersökas praktiskt med hjälp av 

ett verktyg. Studien tyder även på att det finns potential för ytterligare forskning kring hur 

kulturella faktorer påverkar leverantörsutvärderingsprocessen och vad västerländska företag 

bör tänka på när leverantörer ska bedömas i Kina.  

2.3 DATAINSAMLING 
För att skapa underlag för alla former av studier krävs att data samlas in. För att möjliggöra en 

rättvisande analys av insamlad data krävs kunskap om vilken typ av data som inhämtats 

(Denscombe, 2003). Nedan kommer en beskrivning av hur data klassificeras, tillsammans med 

en beskrivning av den datainsamling som skett i samband med denna studie.  

2.3.1 KVALITATIV OCH KVANTITATIV DATA 
Kvalitativ data är data som syftar till att ge en djupare förståelse för ett forskningsområde. Data 

av denna typ går inte att kvantifiera och är mindre formell än kvantitativ data (Holme & Solvang, 

1997). I denna studie har i princip all data som samlats in varit av kvalitativ typ då syftet med 

studien var att få en djup förståelse för leverantörsutvärdering i Kina utifrån ett CSR-perspektiv. 

Detta inhämtades för att skapa en helhetsbild över hur inköpande västerländska företag 

praktiskt bör implementera CSR i sitt leverantörsutvärderingsförfarande. Denna nyansrika 

information nås inte genom en kvantitativ datainsamling. Enligt Denscombe (2003) samlas 

kvalitativ data ofta in via intervjuer, där tanken är att få en djup förståelse för 

problemställningen, då exempelvis följdfrågor kan utvecklas under intervjun, samtidigt som 

tonläge, mimik och dylikt kan observeras. I enlighet med detta har intervjuer använts i denna 

studie tillsammans med workshops och observationer för att samla in data av kvalitativ 

karaktär.   

2.3.2 PRIMÄR OCH SEKUNDÄR DATA 
Ett ytterligare val vid utformande av en studie är användandet av primär och/eller 

sekundärdata. Att använda primärdata innebär att helt ny data samlas in i syfte att användas i en 

studie, där ingen tidigare data passande för studien finns tillgänglig (Chapman & McNeill, 2005). 

Ofta kombineras två eller flera metoder för att samla in all nödvändig data (ibid.). Sekundärdata 
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är data som finns tillgängligt innan den egna studien påbörjas och som insamlats med ett annat 

primärt syfte än studien den sekundärt används i (Lundahl & Skärvad, 1999).   

För att utveckla förståelse har primärdata i denna studie insamlats kvalitativt genom intervjuer, 

observationer och workshops. Detta då mängden sekundärdata inom området 

leverantörsutvärdering i Kina med CSR-perspektiv är begränsad. Primärdata har även fördelen 

att den inhämtats specifikt för denna studie, vilket ökar chansen att träffsäker data används för 

att lösa det formulerade problemet. De sekundärdata som använts består till stor del av 

dokument från fallföretaget gällande deras nuvarande situation som trading-bolag, deras 

arbetssätt gällande leverantörsutvärdering och rutiner för godkännande av leverantörer.  

2.3.3 INTERVJUER 
Intervjuer är ett bra sätt att samla in kvalitativ data, då avancerade frågeställningar kan 

behandlas och likaledes avancerade svar kan tolkas. Ofta indelas intervjuer i tre olika kategorier 

efter den grad av frihet respondenten ges, nämligen strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. (Jacobsen, 1993)  

Främst semistrukturerade intervjuer har genomförts, då denna typ anses bäst lämpad med 

bakgrund av problemställningen i denna studie. Under en semistrukturerad intervju har 

intervjuaren en klar bild över vilka frågor och ämnesområden som ska behandlas, men en viss 

flexibilitet är tillåten där respondenten tillåts diskutera frågorna och hamna på sidospår 

(Denscombe, 2003). Tanken med valet av semistrukturerade intervjuer var att respondenten 

skulle få möjlighet att utveckla sina resonemang, inom vissa riktlinjer och inom ämnesområdet. 

Att respondenten tilläts hamna på sidospår resulterade i nya och spännande kvalitativa 

upptäckter och insikter som vid en strikt strukturerad intervju kanske hade förbigåtts.  

Sju semi-strukturerade intervjuer på mellan 1.5 och 2 timmar styck genomfördes i Shanghai på 

olika skandinaviska företag. De personer som medverkade hade positionen; Senior Vice 

President/Head of Sustainability (ABB), Global Responsible Purchasing Manager (SKF), Chief 

Representative (NCC), General Manager (Runsven), Acting Purchasing Manager (SSAB), 

Responsible Manager (IKEA), samt CSR Manager Purchasing Globally (Volvo Cars). Dessa 

intervjuer berörde områdena; CSR-arbete i Kina, leverantörsutvärdering, CSR-faktorer, 

korruption och CSR-risker. Den intervjuguide som användes för intervjuerna finns i bilaga I. 

Data som samlades in genom dessa intervjuer sammanställdes i olika tabeller för att 

åskådliggöra skillnader och likheter företagen emellan. Återkoppling med respondenter skedde i 

vissa fall för att minimera missförstånd. 

Förutom de sju semi-strukturerade intervjuerna listade ovan, genomfördes ostrukturerade 

intervjuer/samtal med Business Sweden Stockholm, Business Sweden Shanghai, LKAB Kiruna, 

LKAB Trading Shanghai, CCR CSR och PSU (China) Consulting Ltd. Syftet med dessa 

intervjuer/samtal var att få en utökad bild av CSR-området kopplat till Kina och kan ses som en 

förstudie, då en del av resultatet låg till grund för den intervjuguide som användes vid de semi-

strukturerade intervjuerna.  

2.3.4 OBSERVATIONER 
Ofta kan datainsamlingsmetoder som intervjuer kombineras med observationer för att inhämta 

kvalitativ information (Patel & Davidson, 2011). Observation som datainsamlingsmetod betyder 

att undersökaren exempelvis ska snappa upp handlingar och reaktioner för att skapa sig en bild 
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av vad som verkligen sker (Holme & Solvang, 1997). Detta gör observatören genom att se, höra 

och fråga. Observationen kan antingen vara öppen eller dold, beroende på om de som 

observeras är medvetna om att observationen äger rum eller ej (ibid.).  

Observationer har använts i den här studien för att upptäcka kulturella olikheter både inom 

affärsvärlden och privat, samt även för att fånga upp icke-verbala tecken under intervjuer och 

samtal. Detta har varit ett komplement till datainsamlingen genom intervjuer. Detta för att om 

möjligt fånga upp det kontext runt omkring som inte sägs rakt ut under intervjun. Dolda 

observationer har även genomförts under besöket i Kina för att skapa en bild och uppfattning av 

de kulturella aspekterna i affärssammanhang, där tankar och betraktelser om beteenden har 

antecknats direkt i en bok. Främmande kulturer är ett undersökningsområde där denna teknik 

har kommit till användning vid tidigare studier (Holme & Solvang, 1997). Observationsmetoden 

har också använts i öppen form under leverantörsbesök i Kina för att dels skapa en bild av själva 

arbetsgången vid en leverantörsaudit samt för att identifiera eventuella problem kopplade till 

granskningen av leverantören från ett CSR-perspektiv. 

2.3.5 WORKSHOPS 
Workshops (WS) har utgjort en ytterligare metod för det kvalitativa datainsamlandet i den här 

studien. Totalt har åtta stycken WS genomförts i halvdagssessioner. En av dessa utgjorde ett 

tillfälle där både producerande företag och organisationer, med stor insikt och kunskap kring 

CSR, bjöds in till ett erfarenhetsutbyte kring praktiskt CSR-arbete i Kina. 

WS kan liknas vid fokusgrupper där en utvald skara inbjudna respondenter diskuterar kring ett 

ämnesområde, mer eller mindre styrda av en moderator. Denna typ av intervjuform i grupp ger 

ofta idéer och insikter av både större bredd och djup än vad individuella intervjuer genererar 

och är lämpligt då mer djupgående och nyansrik information ska undersökas. Det finns olika 

typer av fokusgruppsintervjuer med varierande grad av styrning, bland annat strukturerade och 

ostrukturerade. Även semistrukturerad fokusgruppsintervju förekommer och det är den typ 

som använts i denna studie. (Wibeck, 2000) 

Under sju av åtta genomförda WS bestod gruppen av 10 personer, en storlek som enligt Dutka 

(1994) är lämplig för att stimulera till diskussion, men utan att lämna någon deltagare utanför. 

WS-deltagarna var, förutom författarna till denna studie, hela ledningen för Trading; VD, 

projektledare CSR, inköpschef, inköpare, kvalitetsingenjör, logistikchef, samt två konsulter från 

företaget Asia Perspective (AP) som modererade själva diskussionen. WS’en genomfördes 

genom att olika punkter på en fastlagd agenda behandlades, där alla deltagare brainstormade 

kring förslag och lösningar på CSR-problem. Under dessa tillfällen antecknades intressanta 

aspekter och idéer. AP sammanställde resultaten från varje WS i dokument som sedan 

kommunicerades ut till WS-deltagarna.  

Den WS som skilde sig åt från ovan beskrivning var det tillfälle då erfarenhetsutbytet kring 

praktiskt CSR-arbete med externa företag och organisationer genomfördes. Under detta tillfälle 

överskred deltagarantalet den teoretiskt optimala storleken fem till tio personer, men då alla 

deltagande företag utom H&M och Atlas Copco tidigare blivit intervjuade enskilt ansågs detta 

avsteg acceptabelt. Denna WS anordnades av fallföretaget LKAB Trading Shanghai Ltd. Parul 

Sharma från CSR Sweden modererade WS’en och startade med en kort föreläsning, följt av ett 

filmklipp där John Ruggie, Professor Human Rights, berörde utmaningar i företags 

implementering av CSR och hållbarhet. Huvuddelen av denna WS hade dock fokus på case-
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lösning där deltagarna från de olika företagen och organisationerna indelades i tre grupper där 

företagens praktiska erfarenheter användes för att finna lösningar på dessa case. Förutom 

deltagarna från övriga WS deltog här representanter från Business Sweden, Svenska 

ambassaden, CCR CSR, SSAB, ABB, SKF, NCC, Atlas Copco, H&M, Runsven och Volvo Cars. IKEA, 

som tidigare blivit intervjuade hade inte möjlighet att deltaga vid detta tillfälle. De olika WS’en 

bidrog i denna studie främst till en ökad förståelse för förbättringsområden hos fallföretaget och 

en generell bakgrundsbild av ämnesområdet CSR. 

2.3.6 BENCHMARK 
De sju formella intervjuerna som genomfördes i studien låg till grund för en benchmark. Att göra 

en benchmark innebär att jämföra företagets prestation mot ett annat företags. Detta görs 

exempelvis med syftet att utreda om det finns potential till förbättringar. En benchmark kan 

delas in i fyra underkategorier varav två har berörts i den här studien. Best practice 

benchmarking är den ena, vilken fokuserar mycket på ledningsfrågor, exempelvis vilken typ av 

arbetsmiljö som konkurrenten har och vilka olika typer av belöningssystem som används. 

Strategisk benchmarking är den andra, där det undersöks huruvida ett företags strategi är 

överensstämmande med dess aktiviteter och hur konkurrenterna har kommunicerat liknande 

budskap. (Nahmias, 2009) 

En felaktig uppfattning är att en benchmark 

innebär att härma konkurrenter. 

Grundtanken är snarare att hämta 

inspiration från företag som är 

branschledande, ofta inom en specifik 

process och oftast utanför företagets 

direkta konkurrenssfär. En annan 

föreställning är att man aldrig når högre än 

den nivå företaget man jämför sig mot 

besitter, något som också är felaktigt och 

illustreras i figur 1. Som synes avser 

metoden att inspirera till att prestera mer än 

det jämförelseföretaget presterar. (Karlöf & Lövingsson, 2003) 

Ett sätt att metodiskt arbeta med benchmarkprocessen är presenterad nedan, i figur 2. Denna 

process är inte alltid användbar rakt av, utan kan behöva modifieras beroende på var och när en 

benchmark genomförs (Karlöf & 

Lövingsson, 2003). I denna studie var 

denna process applicerbar och 

användes mer eller mindre rakt av. 

Vid val av organisationer, aktörer och 

respondenter till en benchmarkstudie 

är det viktigt att identifiera vilka som 

är bäst lämpade att hämta information 

ifrån. I denna studie gjordes valet av 

studieobjekt under WS 1 och 2 med 

utgångspunkt i de formulerade 

forskningsfrågorna. Syftet var att finna 

Figur 1: Prestationstential, före och efter benchmark 
Källa: Karlöf & Lövingsson, 2003. 

Figur 2: Arbetsgång benchmark 
Källa: Karlöf & Lövingsson, 2003. 
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aktörer som framgångsrikt implementerat CSR-faktorer i sina ramverk eller verktyg för 

leverantörs-urval. Valet av studieobjekt har således gjorts utifrån en subjektiv bedömning och 

inte på ett statistiskt och slumpmässigt sätt. Dock har urvalet skett på ett kvalitativt sätt genom 

rådfrågningar och diskussioner med strategiska personer, dels från fallföretaget och dels från 

oberoende organisationer och källor som Business Sweden Sverige och Business Sweden Kina. 

Detta har säkrat att respondenterna till stor del har den kunskapen som krävs för att vägleda 

forskarna på rätt sätt.  Studieobjekten har valts utifrån företag inom industribranschen som är 

verksamma genom inköp på den kinesiska marknaden. 

2.4 ANALYSMETOD 
I denna studie görs en kvalitativ dataanalys, kallad inom-falls analys, där upptäckter i fallstudien 

jämförs med den teoretiska referensramen (Saunders et al., 2009). 

I nedanstående figur 3 förklaras hur empiri och teori jämförs och kopplas samman vid analys av 

områdena kring de formulerade forskningsfrågorna, CSR-faktorer, kulturella aspekter och 

leverantörsutvärdering. Empiri från de formella intervjuerna kopplat till CSR-faktorer och 

leverantörsutvärderingsprocessen har analyserats genom räknande av antal företag som 

fokuserar på liknande områden, exempelvis 5 av 7 företag prioriterar arbetsmiljö vid 

leverantörsutvärdering. Gällande kulturella aspekter fanns ingen tydlig gemensam bild, varför 

samtliga nämnda aspekter har beaktats vid analysarbetet. Från den övriga datainsamlingen har 

data relevant för studien tagits upp och analyserats gällande överensstämmelse med de formella 

intervjuerna. Undersökning av samtlig empiris överensstämmande med den teoretiska 

referensramen har legat till grund för svaren på de formulerade forskningsfrågorna och de 

generella slutsatser som dragits. Analysarbetet har, som tidigare nämnts, bidragit till skapandet 

av nya teorier baserad på de undersökta empiriska situationerna. Den abduktiva ansatsen 

illustreras i figur 3 genom pilen som går tillbaka till den teoretiska ramen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3:Studiens tillvägagångssätt 
Källa: Egen konstruktion. 
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2.5 METODPROBLEM 
För att resultatet av en undersökning ska vara trovärdigt och kvalitativt måste undersökningen 

ha en hög reliabilitet och validitet (Patel & Davidson, 2011). Med validitet åsyftas att 

undersökningen utforskar det som från början var tänkt att undersökas (Holme & Solvang, 

1997). Mer konkret innebär detta att rätt sak undersöks (ibid.). Begreppet reliabilitet belyser i 

hur stor grad mätningar och undersökningar som görs genomförs på ett korrekt sätt och att 

resultatet går att återskapa (Holme & Solvang, 1997). Konkret innebär hög reliabilitet att saker 

mäts på rätt sätt (ibid.) 

Denna studie har till stora delar varit av kvalitativ natur. Detta innebär att mätning av 

reliabiliteten är komplicerad. Exempelvis kan svaret på en intervjufråga under en 

semistrukturerad intervju vara olika vid olika tillfällen, utan att studien för den skull har låg 

reliabilitet. Vid studier av kvalitativ karaktär är det vanligt att reliabiliteten får en karaktär som 

liknar validitet vilket är anledningen till att man ofta fokuserar mer på validiteten, det vill säga 

att rätt saker undersöks. (Patel & Davidson, 2011) 

Ett sätt att öka denna studies validitet har varit att nyttja triangulering, vilket enligt Patel & 

Davidson (2011) innebär att olika källor och datainsamlingsmetoder använts för att undersöka 

samma fenomen. Exempelvis har formella intervjuer kompletterats med föreläsningar, 

seminarier och diskussioner med individer kunniga inom CSR för att öka validiteten. Åstadkoms 

liknande resultat från de olika källorna och metoderna är detta ett tecken på en hög validitet 

(Patel & Davidson, 2011).  

Val av studieobjekt skedde kvalitativt genom rådfrågningar av personer kunniga inom CSR och 

inte på ett slumpmässigt sätt, vilket medförde en risk att valda objekt inte var representativa och 

gav ett felvisande resultat. Dock bör risken varit liten då flera källor rådfrågades vid urvalet. 

I denna studie har en utförlig dokumentation eftersträvats i alla delar, då detta är en 

förutsättning för en hög reliabilitet (Yin, 2007). Rapporteringen har skett kontinuerligt i vad som 

ansetts vara ett levande dokument. Intervjuer som genomförts har spelats in i de fall 

respondenterna godkänt detta och i annat fall har noggranna anteckningar tagits. 

Transkribering av intervjuerna har skett direkt efter genomförandet och anteckningar av 

observationer har gjorts i en bok, återigen för att inte missa några detaljer.    

En risk med intervjuer är den påverkan intervjuaren kan ha på respondentens svar (Denscombe, 

2003). Betoningar och formulerandet av ledande frågor kan göra att svaren blir missvisande och 

inte helt korrekta (ibid.). Den intervjuguide som använts i denna studie konstruerades för att i 

möjligaste mån undvika ovan nämnda problem. Dock har intervjuerna varit semistrukturerade, 

vilket inneburit att frågeställningar uppkommit spontant. I dessa fall har vikt lagts vid att som 

intervjuare påverka respondenten så lite som möjligt. De semistrukturerade intervjuer som 

legat till grund för benchmarkingen har genomförts med en genomarbetad intervjuguide som 

grund. Intervjuguiden var, enligt önskan från fallföretaget, konstruerad för att fånga upp 

aspekter utanför denna studie vilket kan ha haft inverkan på resultatet.  

De observationer som gjorts har haft två observatörer för att i möjligaste mån säkerställa en god 

tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011). Vid användandet av observationer finns risk att den som 

observerar påverkar beteendet hos individen som studeras (Denscombe, 2003). I denna studie 

har observationer använts som komplement till andra metoder och observationerna har främst 

skett dolt, vilket minskar risken att påverkan skett.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Det här avsnittet presenterar de teorier som studerats för att ge en ökad kunskap och en djupare 

förståelse för områdena leverantörsutvärdering, CSR och Kina. Den teoretiska referensramen 

ligger tillsammans med den empiriska studien till grund för analysarbetet. 

 

3.1 REFERENSRAM CSR, LEVERANTÖRSUTVÄRDERING OCH KINA 
Figur 4 visar hur de teoretiska områdena i detta avsnitt kopplas till de olika forskningsfrågorna. 

Denna teoretiska referensram används dels för att skapa en övergripande insikt och förståelse 

kring områdena och även som grund i det framtida analysarbetet för att uppnå syftet med 

studien.  

 

Figur 4: Referensram Leverantörsutvärdering, CSR och Kina 
Källa: Egen konstruktion. 

Avsnittet börjar med en teoretisk översikt av området leverantörsutvärdering och behandlar 

sedan områdena kopplade till varje forskningsfråga i den ordningsföljd som frågorna är 

formulerade. 

3.2 LEVERANTÖRSUTVÄRDERING  
För att uppnå ett företags övergripande mål ställs det höga krav på alla olika områden inom 

försörjningskedjan, inte minst på inköpsfunktionen. Inköp har blivit en av de viktigaste 

beståndsdelarna för företag som vill uppnå hög prestation och lönsamhet. Funktionen utgör 

numera ett strategiskt vapen när företag och organisationer skaffar sig konkurrensfördelar 

genom att kostnadseffektivisera sina försörjningskedjor. En stor del i ett företags 

konkurrenskraft är därav beroende av dess leverantörer. (Benton, 2010) 

Att välja rätt leverantörer är därför av stor betydelse för ett företags långsiktiga framgång. 

Många företag minskar också antalet leverantörer, vilket ytterligare ökar vikten av den enskilda 

leverantören för företaget (ibid.). En orsak till minskningen av leverantörsbasen är att 

relationen mellan företag och dess leverantörer har förändrats från att ha varit 

transaktionsinriktad till att inkludera en djupare relation (Benton, 2010). Leverantörerna har i 

många fall också antagit en strategisk roll där pris inte är det främsta konkurrensmedlet utan 

fokus ligger på den kompetens och utvecklingspotential leverantören besitter (ibid.). Detta 

exemplifieras genom att det har blivit allt vanligare att leverantören gör en stor del av 
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utvecklingsarbetet när en ny produkt eller delsystem ska utvecklas, något som ställer höga krav 

på kompetensen hos leverantören (Gadde et al., 2009). Allt detta har sammantaget bidragit till 

att behovet av bra leverantörsutvärderingsmetoder är stort, då leverantörer som väljs oftast har 

en viktig roll och behålls under lång tid (Benton, 2010).  

3.2.1 LEVERANTÖRSUTVÄRDERINGSMETODER 
Traditionellt har leverantörsutvärdering använts som ett verktyg inför stundande förhandlingar. 

Brister som upptäckts under dessa granskningar har då använts mot leverantören för att pressa 

fram ett lägre pris. Idag används leverantörsutvärderingar ofta för att säkerställa att de 

överenskommelser som gjorts tolkas på rätt sätt av leverantören och för att ge möjlighet till 

ökad produktkvalité. (www.metricstream.com) 

Det finns flera metoder för företag att undersöka en nuvarande eller potentiell leverantörs 

prestation. Leverantörsaudit är en utvärderingsmetod som innebär ett besök hos leverantören 

där prestationen eller kapaciteten granskas genom en bedömingsmodell (Benton, 2010). 

Intervjuer, inspektion och undersökning av olika register och dokument hos leverantören är vad 

som ligger till grund för bedömningen. Enligt Gordon (2008) är audits eller platsbesök speciellt 

lämpliga om inköp av leverantörens produkter eller tjänster är kritiska eller strategiska för den 

egna verksamheten. Audits görs också med fördel hos en leverantör som representerar en stor 

inköpsvolym, hos en leverantör som ensam tillhandahåller produkten (single-source) eller där 

kostnaden för att byta leverantör är hög (ibid.).    

En arbetsgång som tycks lämpad för genomförandet av leverantörsaudit finns inom ISO 19011 

standarden, ursprungligen framtagen för kvalitet- och miljöaudits (www.ashgate.com). Enligt 

denna standard genomförs en audit i sju steg;  

1. Påbörjandefasen: bestäm mål med besöket, definiera ansvarsområden, skapa en 

medlemsgrupp och ta en initial kontakt med den som ska utvärderas. 

2. Dokumentöversikt: gå igenom olika interna dokument kopplade till utvärderingen. Hur 

har det gått förr? Vad är applicerbart för denna utvärdering? 

3. Förbered genomförandet: gå igenom utvärderingsunderlag, bestäm vem som genomför 

vad och utvärdera genomförandeplan.  

4. Genomföra granskningen: ha god kommunikation, definiera roller hos observatörer och 

guider, samla in information, generera data och förbereda slutsatser. 

5. Färdigställa granskningsrapport: skriv rapport, få den godkänd och distribuera den till 

intressenter.  

6. Färdigställ granskningen: avsluta ärendet. 

7. Följ upp granskningen: återbesök efter ett visst tidsintervall för att säkerställa att 

överenskomna förbättringar är genomförda.  

Förutom platsbesök kan företag granska en leverantör genom metoden att skicka ut enkäter 

eller frågeformulär. Detta har länge varit en populär metod för företag att inhämta information 

om en leverantör. Enkäterna kan både fånga upp nuvarande eller potentiella frågeställningar om 

prestationen och kan även identifiera lösningar på problem mellan det inköpande företaget och 

leverantören. En fördel med utskickade frågeformulär är också att både kvalitativ och 

kvantitativ feedback kan inhämtas utan att riskera krockar mellan personligheter och defensivt 

beteende hos inblandade parter. Men enkäter kan även genomföras med viss mänsklig kontakt, 
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Leverantör Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 Total

A Negativ (-) Negativ (-) Positiv (+) -

B Neutral (0) Negativ (-) Positiv (+) 0

C Positiv (+) Neutral (0) Positiv (+) ++

Leverantör Poäng attribut 1 Viktad poäng, Vikt: 0,3 Poäng attribut 2 Viktad poäng, Vikt: 0,7 Poängsumma

A 9 2,7 8 5,6 8,3

B 7 2,1 9 6,3 8,4

C 8 2,4 7 4,9 7,3

exempelvis under ett telefonsamtal där frågeformuläret snarare används som ett intervju-

underlag. (Gordon, 2008)   

Vad som bör mätas under en leverantörsutvärdering är något många företag brottas med 

(Gordon, 2008). Ett sätt att ta reda på detta är att genomföra en benchmark för att undersöka 

vad andra företag mäter, men detta är ingen garanti för att det sätt på vilket andra företag 

arbetar är applicerbart på den egna organisationen (ibid.).  Enligt Gordon (2008) bör ett företags 

mätområden vara;  

 Meningsfulla: vara direkt relaterade till det inköpande företagets strategier och mål. 

 Värdefulla: mäta leverantörens viktigaste aktiviteter, vilka direkt påverkar det 

inköpande företaget. 

 Balanserade: inkludera flera typer av mätningar som finansiell prestation, interna 

processer, innovationsförmåga och inlärning, samt kundnöjdhet. Leverantörs-

utvärdering ska ge en bild av leverantören utifrån flera kategorier, inte enbart fokusera 

på gamla prestationer utan även blicka framåt.  

 Sammankopplade: ha relevant koppling till både det inköpande företagets- och 

leverantörens verksamheter. 

 Praktiska: prisvärda och enkla att samla in. 

 Jämförbara: kan användas för jämförelse med annan data över tiden. 

 Trovärdiga: vara baserade på korrekt och tillförlitlig data. 

 Lägliga: data kan användas och rapporteras inom ett rimligt tidsspann. 

 Enkla: enkla att beräkna och förstå. 

 Robusta: baserade på best practice inom området.  

 Hanterbart antal mätvärden: för att det ska vara praktiskt genomförbart krävs ett 

begränsat antal faktorer för att möjliggöra att reagera på avvikelser från normen.  

Det finns en mängd olika metoder för att bedöma och poängsätta de granskade mätområdena. 

För att skapa en förståelse för hur detta kan genomföras i praktiken exemplifieras bedömningen 

genom viktningsmetoden, kategoriska system och kostnadsbaserade system nedan.  

Inom viktningsmetoden väljs först attribut som anses relevanta, därefter tilldelas dessa attribut 

en vikt. De olika attributen poängsätts sedan utifrån en förutbestämd skala, ofta mellan noll och 

tio. Vikten multipliceras därefter med poängsumman, vilket ger en viktad poäng. Dessa viktade 

poäng summeras sedan och de olika leverantörerna får en totalpoäng, se exempel i tabell 2.  

I den kategoriska utvärderingsmetoden 

väljs även här olika attribut, dock 

beskrivs dessa som bra, neutral eller 

negativ till skillnad från viktnings-

metoden. Varje attribut blir tilldelad 

något av dessa betyg varefter ett totalt 

omdöme summeras, se exempel i tabell 3. (Benton, 2010)  

Tabell 3: Exempel kategoriskt system 
Källa: Benton, 2010. 

Tabell 2: Exempel viktningsmetoden 
Källa: Benton, 2010. 
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Leverantör X Kostnad

Besök 100

Inspektion av varor 200

Tidsförlust, trasiga produkter 300

Omarbetningskostnad 400

Total kvalitetsbristkostnad 1000

Direkt inköpskostnad 100 000

Kostnadsförhållande 1%

Vid utvärdering utifrån metoden kostnadsbaserade 

system bedöms leverantörer med bas i de kostnader 

köpet från respektive leverantör orsakar, se tabell 4. 

Förutom inköpskostnaden läggs även de interna 

kostnaderna för inköpet till, dessa kan vara 

kvalitetsbristkostnader, kostnader vid leverans och 

kostnaden för hantering av själva inköpet internt. Detta 

kräver naturligtvis att de olika interna kostnaderna 

identifieras, kostnader som sedan omvandlas till ett 

kostnadsförhållande i procent i förhållande till 

inköpspriset. (Benton, 2010)  

Oavsett vilken metod företag väljer att använda för att poängsätta tilltänkta leverantörer är det 

viktigt att faktorer som utvärderas kopplas till situationen för det inköpande företaget och dess 

leverantörer. Trots dessa situationsspecifika skillnader är vanliga områden att utvärdera 

leverantörer utifrån; kvalitet, interna processer, ledning, leveranskapacitet och leveranssäkerhet 

(Gordon, 2008). En snabbt växande trend hos aktörer som arbetar med inköp på den 

internationella marknaden är en ökad medvetenhet och intresse till ansvarstagande när det 

kommer till etiska, sociala och miljömässiga frågor (Blanchard, 2012). Detta har inneburit att 

även faktorer inom Corporate Social Responsibility (CSR) får allt mer uppmärksamhet vid 

leverantörsutvärderingar (ibid.).  

3.3 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
CSR är ett område som allt fler företag väver in i sin verksamhet både internt och externt 

(Murphy & Poist, 2002). Företags sociala och miljömässiga ansvarstagande dateras tillbaka till 

början av 1900-talet, men det var dock långt senare som CSR växte till ett känt begrepp. Företag 

och organisationer upplevde problem med företagsimagen på grund av ett ensidigt finansiellt 

fokus under 1970-talet och framåt varpå CSR fick ett ökat fokus. (Fang, 2010)    

Begreppet CSR är komplext och kan ofta vara svårt att greppa då det har många olika betydelser 

och definitioner i olika sammanhang (Grankvist, 2012). Ibland benämns det endast Corporate 

Responsibility (CR) då den sociala benämningen kan förvirra och innebära en för smal 

uppfattning av vad konceptet egentligen innefattar (ibid.). En ofta förekommande beskrivning, 

som tar med hela innebörden av begreppet, är att CSR syftar till att få organisationer att ta 

hänsyn till samtliga intressenter som påverkas av 

dess affärer eller aktiviteter (Murphy & Poist, 

2002). Detta inkluderar, förutom aktieägare och 

ekonomiska intressenter, även de anställda, det 

lokala samhället, miljön och konsumenterna (ibid.).  

Företags ansvar i samhället och innebörden av CSR 

kan genom ovan tolkning kategoriseras inom tre 

områden; ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. Ekonomiskt ansvar handlar om att 

driva verksamheten så att företaget tjänar pengar 

och ger avkastning på aktieägarnas investerade 

kapital. Miljömässigt ansvar handlar om att inte påverka planeten och naturresurserna på ett 

långsiktigt negativt sätt. Socialt ansvar innebär att företag ska driva verksamheten med hänsyn 

Figur 5: CSR, ansvarsområden 
Källa: Egen konstruktion. 

Tabell 4: Exempel kostnadsbaserade system 
Källa: Benton, 2010. 
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till andra samhällsmedborgares hälsa och välbefinnande. Dessa tre nämnda områden illustreras 

i figur 5. Det finns även en etisk dimension som är mycket viktig att beakta eftersom den 

påverkar hur företag agerar när de tvingas ta ställning och prioritera mellan områdena. 

(Granqvist, 2012) 

En vanligt förekommande definition som valts i denna studie för att precisera CSR är det 

frivilliga arbete och ansvarstagande hos företag och organisationer som syftar till att minska 

negativ social-, etisk- och miljömässig påverkan av deras aktiviteter i de länder där de verkar, 

utöver vad lagen säger (De Schutter, 2008). Den här studien kommer alltså inte lägga fokus på 

det ekonomiska ansvarsområdet inom CSR. Även om CSR definieras som ett frivilligt 

aktivitetsområde har företag på senare år börjat se samhällsmässigt ansvar som en 

nödvändighet snarare än en frivillig aktivitet (Blanchard, 2012). Företag har fått upp ögonen för 

att brist på ett effektivt CSR-arbete kan leda till dålig publicitet och ett nedsvärtat rykte, medan 

ett fokus på CSR-frågor kan leda till en konkurrensfördel för organisationen (ibid.). Detta har 

inneburit att CSR-området har vuxit explosionsartat under de senaste åren (Blanchard, 2012). 

3.3.1 HÅLLBARHET 
Ett nyckelord som ofta nämns i samband med CSR-begreppet är hållbarhet liksom den engelska 

versionen sustainability. Hållbarhet som begrepp har vuxit i popularitet och är snart det mest 

använda och spridda begreppet för att beskriva företags ansvar i samhället. Förutom att det är 

svårare att misstolka detta begrepp, innehåller det alla ansvarsområden illustrerade i figur 5 

samt en inneboende tidsdimension, långsiktighet, som saknas i andra begrepp. Hållbarhet 

kommer användas i denna studie med samma innebörd som CSR-begreppet. (Grankvist, 2012) 

Hållbar utveckling är en term som ofta nämns av företag för att beskriva verksamhetens sikte 

mot långsiktig förbättring inom det samhällsmässiga ansvarsområdet parallellt med företagets 

framtida tillväxt. Hållbar utveckling kan också ses som en världsomfattande strävan, där CSR-

arbete och samhällmässigt ansvarstagande utgör verktyg mot detta mål. Hållbar utveckling 

handlar övergripande om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet till att tillfredsställa sina. (ibid.)  

Hållbar upphandling är en term som används vid beskrivningar av det ansvarstagande som finns 

inom logistik och inköp. Det kan tolkas som en strävan att uppnå optimal balans mellan de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna för att säkerställa att en organisation kan 

arbeta både på ett effektivt och ett ansvarsfullt sätt. Sammantaget handlar hållbar upphandling 

om ett fördjupat engagemang från en organisations håll och ett förbättrat samarbete i 

försörjningskedjan som fokuserar på att minska negativ påverkan när det kommer till sociala 

och miljömässiga frågor. Organisationers upphandlings- eller inköpsbeslut bör ta miljömässig-, 

social- och etisk hänsyn genom hela livscykeln. (Björklund, 2010) 

Det finns olika riktlinjer för hur ett värdefullt och hållbart CSR-arbete ska utföras, men inget 

strikt regelverk som tvingar företag och organisationer att agera etiskt. De riktlinjer som finns 

fungerar mer som hjälpmedel för att klargöra begrepp inom ämnesområdet och är inte särskilt 

användbara för att styra över krav och kriterier. Detta resulterar i att marknadskrafter och 

personlig moral förväntas vara tillräckligt för att påverka företag att agera etiskt och 

ansvarsfullt, något som ofta inte är fallet.  (De Schutter, 2008)  

Företag använder sig dock av de riktlinjer och hjälpmedel som finns  att tillgå och det har 

registrerats ett ökande intresse, dels kring ämnet CSR i sig och dels en ökning av det faktiska 
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implementerandet och det praktiska arbetet med CSR-frågor inom företag. Rapportering och 

företagsregister vittnar om en nära tredubbling av aktivt CSR-arbete inom amerikanska företag 

mellan år 2007 och 2011. (Blanchard, 2012)  

3.3.2 HÅLLBARHETSRAPPORTERING  
Hållbarhetsrapportering inom företagsvärlden har blivit allt vanligare och acceptansen har även 

fått starkt fäste på finansmarknaden efter att investerare har krävt insyn i företags CSR-arbete. 

Ett ofta förekommande begrepp som beskriver ett företags redovisning av sociala och 

miljömässiga resultat är the triple bottom line som betecknas med 3P (även TBL eller 3BL). 

Dessa står för Profit (ekonomi), People (människor) och Planet (miljö) och ger en bredare bild av 

ett företag än bara det finansiella resultatet på sista raden i bokslutet. (Grankvist, 2012) 

Investerare har efterfrågat att företag följer principen med 3P i sin redovisning i enlighet med 

erkända redovisningsstandarder för att underlätta vid jämförelse mellan olika bolag (Grankvist, 

2012). Enlig Grankvist (2012) är den vanligast förekommande standarden Global Reporting 

Initiative (GRI). GRI är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att förbättra den 

globala ekonomin med fokus på hållbarhet (www.globalreporting.org). De tillhandahåller 

riktlinjer för hållbarhetsrapportering med syftet att öka transparensen när det kommer till 

företags prestationer inom detta område (ibid.). Riktlinjerna för rapportering är framtagna i 

nära samarbete mellan experter inom nätverket, intressenter och internationella arbetsgrupper 

för att på bästa sätt passa alla typer av organisationer (www.globalreporting.org). GRI 

samarbetar också genom strategiska partnerskap med andra organisationer med fokus på 

globalt ansvarstagande som exempelvis Förenta Nationerna, International Organization for 

Standardization (ISO) samt Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

(ibid.). 

3.3.3 FN GLOBAL COMPACT 
Förenta Nationerna (FN) sjösatte år 2000 en global överenskommelse kallad FN Global Compact 

som idag, drygt ett decennium senare, är en mycket vanligt förekommande policy och 

implementeringsstrategi när det kommer till hållbarhetsarbete hos företag (Grankvist, 2012). 

FN Global Compact är ett initiativ med strategiska riktlinjer för hur företag och organisationer 

ska driva sina verksamheter ansvarsfullt inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, miljö och antikorruption (Borglund et al., 2009). FN Global Compacts riktlinjer är 

uppbyggda runt tio principer och är idag världens största frivilliga initiativ för företags 

samhällsmässiga ansvarstagande (ibid.).  

Två av de tio principerna inom FN Global Compact ligger under området mänskliga rättigheter. 

Dessa statuerar att företag ska stödja och respektera de globalt överenskomna mänskliga 

rättigheterna och försäkra att man inte medverkar i kränkningar eller brott mot dessa. Fyra 

principer inom området arbetsvillkor behandlar att företag ska upprätthålla föreningsfrihet, 

erkänna rätten till kollektiva förhandlingar samt undvika all form av tvångsarbete, barnarbete 

och diskriminering vid anställningar. Inom området miljö finns tre principer som anger att 

företag ska stödja ett aktivt försiktighetsarbete vid miljömässiga utmaningar, ta initiativ till att 

marknadsföra miljömässigt ansvarstagande samt uppmuntra utvecklingen och spridningen av 

miljövänlig teknologi. Den tionde principen inom FN Global Compact ligger under ämnes-

området antikorruption vilken anger att företag ska motverka alla former av korruption 

inklusive utpressning och mutor. (www.unglobalcompact.org)     
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Trots att populariteten växer hos företag när det kommer till att deklarera att man följer FN 

Global Compact och dess riktlinjer finns det många tvivel om företagen verkligen satt sig in i vad 

denna förbindelse innebär för det praktiska arbetet. Detta tvivel gäller egentligen samtliga 

standarder och riktlinjer gällande det samhällsmässiga ansvarstagandet då det är skillnad 

mellan att deklarera att företaget följer uppsatta strategier och att faktiskt implementera detta i 

verksamheten och leva upp till löftet. Exempelvis innebär FN Global Compact att anställda 

anklagade för brott måste erbjudas advokathjälp, oavsett var i världen företaget verkar. Att följa 

dessa riktlinjer kan även innebära ett ansvar att underleverantörer gör detsamma. Dessa bitar 

är ofta förbisedda av företag som anser sig handla enligt FNs riktlinjer. (Grankvist, 2012)  

3.3.4 ISO 26000 
En annan organisation som tillhandahåller riktlinjer inom CSR-området är ISO (International 

Organization for Standardization). ISO är en av världens största utvecklare av frivilliga 

internationella standarder och arbetar för att förbättra och effektivisera internationell handel 

genom tydliga specifikationer och praktiska riktlinjer. (www.iso.org)    

ISO 26000 är en av de vedertagna internationella standarderna för CSR. Den tillhandhåller 

riktlinjer för hur företag och organisationer kan ta socialt ansvar genom att agera etiskt och 

transparent/öppet för att bidra till hälsa och välstånd i samhället. Till skillnad från andra 

välkända standarder inom ISO kan företag och 

organisationer inte bli certifierade enligt denna 

standard. Den fungerar mer som ett hjälpmedel 

för att klargöra begrepp inom CSR, översätta 

principer och dela praktiska riktlinjer än att 

fungera som en ram för krav och kriterier. (ibid.)  

Det finns sju stycken områden inom ISO 26000 

som hänger ihop och kompletterar varandra, 

vilka åskådliggörs i figur 6. Ett företag bör ha ett 

helhetsperspektiv över dessa områden och 

beakta deras ömsesidiga beroende för att 

integrera socialt ansvarstagande på bästa sätt. 

(Swedish Standards Institute, 2010) 

Verksamhetsstyrning är det system för hur en 

organisation fattar beslut och skiljer sig något 

från övriga huvudområden, vilket kan ses i figur 6. En effektiv verksamhetsstyrning har en 

övergripande påverkan och möjliggör för en organisation att vidta åtgärder för resterande 

områden. Det handlar bland annat om att utarbeta strategier och processer, skapa 

företagskultur, använda resurser effektivt och uppmuntra till deltagande, allt detta kopplat till 

socialt ansvarstagande inom verksamheten. (ibid.) 

De grundläggande mänskliga rättigheter som alla är berättigade till utgör ett område. 

Rättigheterna delas inom ISO 26000 upp i två kategorier. Den första kateorin består av 

medborgerliga och politiska rättigheter och innefattar rätten till liv och frihet, jämlikhet inför 

lagen och yttrandefriheten. Den andra kategorin utgörs av ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter och innefattar rätten till arbete, mat, hälsa, utbildning och social trygghet. (Swedish 

Standards Institute, 2010) 

Figur 6: ISO 26000 huvudområden 
Källa: Swedish Standards Institute, 2010. 
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Ytterligare ett område inom ISO 26000 behandlar frågor som rör arbetsförhållanden, både inom 

en organisation, men även hos underleverantörer och andra organ som organisationen har en 

relation till. Under denna huvudrubrik tas sysselsättning och arbetsförhållanden, arbetsvillkor 

och social trygghet, social dialog, arbetsmiljö, samt personlig utveckling och utbildning upp för 

diskussion. (ibid.) 

En organisation påverkar alltid miljön på något sätt, oavsett bransch eller geografisk placering. 

Inom detta område behandlas olika aspekter av miljöpåverkan samt hur företag bör handla för 

att minimera den påverkan de gör. Även olika standarder som företag kan använda sig av för att 

minska sin påverkan diskuteras. Även förebyggande åtgärder och ett hållbart tänkande 

diskuteras. (Swedish Standards Institute, 2010) 

Inom ett femte område som kallas goda verksamhetsmetoder diskuteras hur en organisation bör 

agera vid kontakt med andra organisationer. Ett huvudtema är att de måste agera etiskt, anti-

korrupt och ansvarsfullt. De måste även sträva efter att konkurrera på lika villkor och 

respektera äganderätten. Upptäcks en brist måste organisationen aktivt arbeta för att förbättra 

situationen. (ibid.) 

Konsumentfrågor är ett sjätte område inom ISO 26000 som beaktar frågor som rör konsumenten 

och de skyldigheter företag har som erbjuder konsumenter produkter. Exempel på dessa 

skyldigheter kan vara god marknadsföringssed, skydd av hälsa och säkerhet, hållbar konsumtion 

samt data och integritetskydd. (Swedish Standards Institute, 2010) 

Ett sista område, samhällsengagemang och utveckling, behandlar de förpliktelser en organisation 

ska ta ansvar för, med syfte att stärka det civila samhället den verkar i. Detta engagemang ska 

syfta till att stärka demokratin och följa de lokala värderingar som finns i samhället. (ibid.) 

3.3.5 OECD  
En ytterligare organisation som tillhandlahåller riktlinjer inom CSR är OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development). Detta är en organisation som tillåter regeringar att 

samarbeta för att förstå ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar i världen. Genom 

detta arbete kan gemensamma riktlinjer tas fram för att förbättra situationen för världens 

människor. (www.oecd.org) 

OECD har tagit fram en frivillig standard som har högt anseende och som behandlar riktlinjer för 

multinationella företag. Denna standard tar i första delen upp principer och riktlinjer för; 

mänskliga rättigheter, anställning och industrirelationer, miljö, korruption, konsumentintressen, 

vetenskap och teknik, konkurrens och skattefrågor. I riktlinjernas andra del beskrivs hur 

standarden kan implementeras och hur organisationer kan gå tillväga för att handla utifrån de 

tidigare fastställda riktlinjerna. (OECD, 2011) 

3.3.6 CSR I KINA OCH SVERIGE 
Samarbetet mellan Kina och Sverige har under lång tid varit omfattande. Kina utgör Sveriges 

näst största exportland utanför Europa och omkring 600 svenska företag är idag verksamma på 

den kinesiska marknaden. Sverige har vid många tillfällen varit första västland att upprätta 

samarbetsavtal med Kina inom olika områden, exempelvis diplomatiska förbindelser och 

investeringsavtal. År 2007 undertecknade Sverige som första- och hittills enda- land i världen 

även ett CSR-avtal med Kina. Detta avtal syftar till ett samförstånd mellan länderna gällande 
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företags ansvar inom miljö, klimat, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och korruption. (Linden, 

2013)  

När det kommer till att kommunicera de svenska värderingarna inom CSR-området ut till de 

kinesiska leverantörerna kan det dock uppstå problem på vägen. Dels kan det, från svenskt håll, 

upplevas som en stor klyfta i det allmänna medvetandet hos kinesiska arbetare, fabriksägare och 

myndigheter kring vilken standard som förväntas av västerländska inköpsföretag. Det kan även 

upplevas att fabriksägare sällan håller sig uppdaterade om vad som gäller enligt kinesisk lag och 

ännu mindre vad FN Global Compact statuerar.(ibid.)  

Dessutom kan olika kinesiska myndigheter tolka lagarna olika och även om organisationer 

försöker påverka leverantörer i Kina att ändra sitt arbets- och förhållningssätt till CSR, är det 

högst oklart hur dessa förordningar följs (Lam, 2011). Ofta tolkas CSR-policys av kinesiska 

leverantörer som en handlingsplan som strävar efter att minska energianvändning och slöseri 

internt snarare än en helhetssyn som strävar efter att arbeta på ett mer ”grönt” sätt (ibid.). Detta 

innebär självklart att överenskommelser som anses reglera förbättringar och arbetssätt enligt 

CSR-policys inte tolkas som det var tänkt, vilket riskerar att skapa problem för den inköpande 

organisationen (Lam, 2011). Det är på grund av dessa nämnda barriärer viktigt att svenska 

företag arbetar på plats i Kina, följer upp sina kinesiska leverantörer och har långsiktiga mål 

(Linden, 2013). CSR är något som inte kan tas för givet på den kinesiska marknaden (ibid.). 

Det finns även skillnader i vad den kinesiska allmänheten ser som CSR-arbete och vad 

definitionen för CSR i väst är. I Kina består förenklat CSR av fyra bitar; regionalt stöd, bra och 

säker arbetsmiljö, värnande om miljö, samt utbildning. Den största skillnaden mellan den 

kinesiska definitionen och den uppfattning västerländska företag ofta har på CSR-arbete ligger i 

den filantropiska delen och utbildning. Den kinesiska allmänheten förväntar sig att företag som 

gjort vinster i Kina ska donera pengar till utsatta områden, särskilt vid naturkatastrofer. Detta 

blev särskilt tydligt efter en stor jordbävning i sydvästra Kina 2008. En mängd västerländska 

företag blev sorterade under en lista som ”snåla” för att stöd till de krisdrabbade områdena 

dröjde. Att organisationer är medvetna om de skillnader som finns är viktigt för att skapa en bra 

bild av organisationen, att organisationen har ansikte. En annan viktig aspekt är en 

krismedvetenhet och en förmåga att handla snabbt för att stödja utsatta områden för att inte 

förlora detta ansikte. (Fang, 2010) 

En incident som är talande för hur olika begreppet CSR uppfattas i Kina och i väst är den 

formella kritik McDonalds fick för dåligt CSR-arbete 2008. Kritiken gällde att företaget hade 

färgglada kuponger trots att landet var i sorg, något som i ett västerländskt perspektiv inte varit 

en CSR-fråga. Detta belyser återigen vikten av att vara medveten om det kulturella kontext i 

vilket ett företag verkar. (Fang, 2010) 

3.4 KINA 
En utmaning för organisationer som väljer att lämna tryggheten på hemmamarknaden är de 

kulturella skillnader som möter organisationen. Att känna till de skillnader som finns mellan 

länderna är därför viktig och underlättar vid relationsskapande mellan öst och väst, samt 

minskar risken för missförstånd och irritation. (Cardon, 2006) 

Ett första misstag som västerländska företag ofta gör när de ska etablera sig i Kina är att de ser 

på landet som en enda enhetlig marknad. I verkligheten är detta en grov förenkling då landet har 

många stora och spridda regionala skillnader. Man bör istället se Kina som ett kollektiv av 
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många olika lokala och regionala marknader. Det finns dock vissa generella egenskaper och 

kulturella aspekter som förekommer i olika utsträckning i landets regioner, vilka tas upp nedan. 

(Jones, 2009) 

3.4.1 KONFUCIANISMEN  
Denna ideologi och system har stor påverkan på det kinesiska samhället. Begreppet är komplext 

och det är svårt att kort beskriva innebörden (Jacobs et al., 1995). Grundtanken i 

konfucianismen är att alla har en fix social position och så länge man beter sig utifrån sin sociala 

ställning finns harmoni i samhället (ibid.). Förutom hierarki betonar konfucianismen familjens 

ställning som en grundval i samhället (Hill, 2006). Även inom familjen finns en stark hierarki där 

den äldre generationen alltid har en högre ställning än den yngre (ibid.) 

Ett centralt begrepp inom konfucianismen är Li, som beskriver hur man bör bete sig och hur 

saker ska gå till. Ett exempel på detta är att kineser motsätter sig att argumentera mot en part 

som de anser är på samma eller högre social nivå som sig själv, eftersom de då bryter mot Li. 

(Hill, 2006) 

Ytterligare exempel på inflytandet av konfucianismen är att lagar och regler inte har lika stor 

betydelse i Kina som i väst. Detta grundar sig i att konfucianismen värdesatte relationer mycket 

mer än formella regler. Detta präglar även dagens samhälle, med ett generellt ogillande av 

formella lagar och regler från gemene man. (Jacobs et al., 1995) 

3.4.2 KULTURELLA DIMENSIONER 
De kulturkrockar som kan uppkomma när västerländska företag gör affärer på den kinesiska 

marknaden kan ofta hänvisas till fem kulturella dimensioner där Kina och västvärlden skiljer sig 

åt. De fem dimensionerna, som är skapade av Hofstede (1991), förekommer ofta i den 

vetenskapliga litteraturen när kulturella skillnader ska beskrivas och förstås. Dessa illustreras i 

figur 7 nedan och har alla olika påverkan på sättet hur företag driver sina affärsverksamheter 

(Jia & Rutherford, 2010). 

 

Figur 7: Kulturella dimensioner i Kina och Väst 
Källa: Utvecklad utifrån Hofstede, 1991. 

En av dimensionerna som tas upp är kollektivism och individualism, vilket syftar till graden av 

individualism i samhället. I de samhällen där kollektivism råder är människor integrerade i en 

stark grupptillhörighet från födelsen och skyddar gruppens intressen med obestridande lojalitet 

(Hofstede, 1991). I individualistiska samhällen är banden mellan individer lösare och människor 

förväntas ta hand om sig själva eller sin närmaste familj (ibid.). Det kinesiska samhället 

kännetecknas av kollektivism där gruppens mål sätts framför individens (Jia & Rutherford, 

2010). Inom det västerländska samhället är individens intresse generellt viktigare än gruppens 

(ibid.).  
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Dimensionen grad av hierarki syftar till maktavståndet mellan individer i samhället, vilket skiljer 

sig mellan den kinesiska kulturen och den västerländska. Hierarki förekommer i större grad 

inom den kinesiska kulturen, vilket har nämnts tidigare, där individens makt och sociala status i 

arbetslivet även gäller i privatlivet. Den västerländska kulturen tenderar att ha en lägre grad av 

hierarki och ett mer vertikalt maktavstånd. (Hill, 2006)  

Med osäkerhetsundvikande menas till vilken grad individer föredrar strukturerade och välkända 

situationer. Inom den kinesiska kulturen föredrar individerna generellt strukturerade 

situationer där de vet hur de ska agera och undviker således osäkerhet så långt det går. Individer 

inom den västerländska kulturen föredrar generellt en större frihet och har en högre 

riskbenägenhet gällande osäkra situationer. (Jones, 2009) 

Dimensionen livskvalitet och livskvantitet syftar till hur människor strävar efter mjuka eller 

hårda värderingar och mål i livet. Med livskvantitet menas hög strävan efter materiella ting och 

pengar i hård konkurrens med andra individer. Med livskvalitet menas högt värderande av 

relationer och omtanke om andras välbefinnande. Generellt värderar individer i Kina de mjuka 

värdena högre och individer i väst generellt hårda värden i större utsträckning. (ibid.) 

Kortsiktighet eller långsiktighet syftar till vilken orientering och fokus individer har. I väst 

fokuserar man generellt kortsiktigt på nuet samt det förflutna medan man i Kina fokuserar 

långsiktigt på framtiden. Denna skillnad kan på många sätt hänvisas till de starka relationerna 

som byggs inom det kinesiska samhället. Dimensionen speglar det fokus som spänner över hela 

den kinesiska kulturen där relationer och samarbete byggs långsiktigt, till skillnad mot väst där 

det existerar ett mer kortsiktigt fokus. (Hofstede, 1991) 

3.4.3 GUANXI 
Ett koncept som är starkt kopplat till den kulturella kod som finns i Kina är Guanxi. På kinesiska 

betyder Guanxi ungefär relation eller personlig relation, men kan också betyda nätverk eller 

kontakter. Konceptet förekommer både i affärssammanhang och i sociala sammanhang och 

innebär att personer utför tjänster åt varandra för att visa tacksamhet och uppnå gemensamma 

fördelar. Personliga relationer är mycket viktiga element i samhället och affärsvärlden i Kina och 

dessa relationer kan användas både privat och inom affärer för att få tjänster, jobb eller tillgång 

till resurser. (Gold et al., 2002)  

Konceptet Guanxi kan skapa utmaningar för västerländska företag som planerar att etablera sig 

på den kinesiska marknaden då byggandet av relationer och aktoritet tar tid (Fang, 2010). 

Västerländska företag riskerar att undgå vikten av relationskapandet inom affärer i Kina och 

bara fokusera på arbetsuppgiften, vilket kan vara ett misstag. Vissa indikationer tyder på att den 

relationsbaserade kulturen håller på att luckras upp inom affärsvälden, men spelar fortfarande 

en viktig roll (Gold et al., 2002).  

Relationerna är så pass viktiga inom kinesiska affärer att de kan överskugga vikten av skrivna 

kontrakt. Detta kan medföra ett ytterligare problem för västerländska företag som förväntar sig 

att ett skrivet kontrakt ger en garanti för en överenskommelse medan kontraktet uppfattas som 

relativt oviktigt för den kinesiska parten. (Jones, 2009) 

En annan vanligt förekommande aspekt med Guanxi, som kan skapa kulturkrockar mellan öst 

och väst, är de gåvor i form av pengar eller materiella saker som ofta ges mellan partner inom 
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den kinesiska affärsvärlden. Detta görs för att stärka relationen dem emellan och är inte en form 

av muta, men ofta uppfattas som korruption av västerländska företag. (Leung & Wong,2001)  

3.4.4 MIANZI 
Mianzi är ytterligare ett koncept som är djupt rotat i kinesisk kultur och som är viktigt att känna 

till i affärssammanhang (Fang, 2010). Mianzi betyder ungefär ansikte och kan tolkas som en 

individs positiva bild eller image inför andra i relations- och nätverkssammanhang (ibid.). Det är 

mycket viktigt för en kines att inte förlora ansiktet, något som är bra att känna till om man 

arbetar tillsammans med kinesiska kollegor eller affärspartners (Cardon, 2006). Att kritisera en 

person inför andra innebär att den kritiserade tappar ansiktet vilket är oerhört kränkande 

(ibid.). Ett sådant handlande medför att relationen parterna emellan skadas för alltid (Cardon, 

2006). 

Uttrycket ansikte kan även appliceras på organisationer, både de inhemska och västerländska, 

varför det är mycket viktigt för företag som etablerar sig på den kinesiska marknaden att tänka 

på det intryck de gör. Vikten av social rangordning och gradering spelar här in på samma sätt 

som status gör inom de personliga relationerna, varför det är så viktigt med en värdig 

företagsimage i Kina. (Fang, 2010) 

3.4.5 KOMMUNIKATION 
Ett sätt att öka förståelsen för andra människor och undvika konflikter på grund av kulturella 

skillnader är att ha en välutvecklad kommunikation mellan varandra (Cardon, 2006). 

Kommunikationsbrister kan lätt skapa barriärer mellan parter och förvrängningar och 

missförstånd blir ofta större när parterna kommer från olika kulturer, pratar olika språk eller 

har olika kommunikationsmönster (Jones, 2009).    

Kina är, liksom många andra länder i Asien, en högkontextkultur. Detta innebär att sättet på 

vilket meddelanden levereras är väldigt viktigt, ofta viktigare än meddelandet i sig. Inom denna 

kultur är social status, omständigheter och typen av kommunikation avgörande för tolkningen 

av meddelanden. I väst existerar det generellt en lågkontextkultur vilket innebär att 

omständigheterna ett meddelande levereras i inte har stor betydelse, utan meddelandet tolkas 

utifrån det som faktiskt sägs. (Fang, 2010) 

För internationella företag som arbetar med inköp på den kinesiska marknaden är det av 

kommunikationsskäl stor vikt att ha flerspråkiga inköpare (Mummalaneni et al., 1996). Att göra 

inköp i Kina genom ett annat språk än kinesiska utgör både en stor utmaning och en stor risk för 

misstag och bör därför undvikas i så stor utsträckning som möjligt (ibid.). Enligt Jones (2009) 

bör aktörer verksamma i Kina dock komma ihåg att det uttalade ordet inte är allt, utan snarare 

en mycket liten del i den totala kommunikationen. Specialister inom kommunikationsområdet 

menar att de ickeverbala uttrycken (non verbal cues) och kontexten har störst inverkan (ibid.). 

Till dessa räknas kroppshållning, gester, ögonkontakt och hälsningar. (Jones, 2009) 

En kommunikationsbrist som potentiellt kan utgöra en stor risk för västerländska företag på den 

kinesiska marknaden är en förekomst som kallas ”the mum effect”. Uttrycket syftar till tystnad 

eller återhållen kommunikation från en person trots att personen förväntas berätta eller 

rapportera händelser. Detta sker när en eller flera intressenter har information om 

arbetsrelaterade felaktigheter eller misslyckanden, men inte sprider informationen vidare till 

ledningen inom en organisation. Förekomsten är vanligare i Asien än i väst, då främsta 
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anledningen är rädsla för bestraffning eller att få sparken. Att rapportera dåliga nyheter till en 

överordnad kan i Kina uppfattas som oartigt eller som att den överordnade tappar ansiktet. ”The 

mum effect” förekommer också oftare i Kina på grund av man inte vill riskera att förstöra för de 

långsiktiga planerna eller den större gruppens intresse. Detta kan innebära att viktig 

information inte kommer fram i tid för att fatta beslut eller förhindra en kris, vilket 

västerländska företag kanske förväntar sig från kulturen på hemmaplan.  (Jones, 2009) 

3.4.6 RISKER I KINA 
Det finns risker för svenska företag som gör inköp på den kinesiska marknaden då många 

externa faktorer och kulturella skillnader påverkar sättet på vilket affärer görs. Att vara 

medveten om de största fallgroparna ökar chansen till en framgångsrik etablering.  

På grund av det kommunistiska enpartistyret i Kina är det politiska styret viktigt för företag att 

beakta. Trots att landet benämns Folkrepubliken Kina hålls inga demokratiska val och betraktas 

i det närmaste som en diktatur. Det politiska ledarskapets inflytande på företagsmiljön är därför 

en risk som inte bör underskattas. Vid flera tillfällen i närhistorien har byte av ledare inneburit 

en stor förändring av spelreglerna för utländska företag ändrats drastiskt, både till det sämre 

och bättre. (Randall & Telesio, 2007) 

Det nyligen genomförda bytet av ledarskap bidrar därför till en potentiell risk, även om det 

mesta talar för att förändringarna kommer vara av det positiva slaget för utländska 

organisationer (Control Risks, 2012). Det finns också analyser som förutspår att det nya 

ledarskapet, trots ökat missnöje hos allmänheten, endast kommer att genomföra småskaliga 

sociala reformer för att behålla regimens stabilitet (Maplecroft analysis, 2012). De politiska 

riskerna kommer därmed mer eller mindre bestå (ibid.). Detta medför exempelvis en fortsatt 

hög legal/rättslig risk för utländska företag när de interagerar med myndigheter (Maplecroft 

analysis, 2012).  

Korruptionsrisken i Kina är mycket hög och trots ett ökat fokus på åtgärder mot korruption 

begränsas åtgärdernas effektivitet av att inga demokratiska val genomförs och att 

kommunistpartiets medlemmar enbart är ansvariga mot partiet (ibid.). Korruptionen är en 

faktor som har mycket stor påverkan på affärsklimatet på den kinesiska marknaden och 

behandlas därför separat och mer ingående i sektion 3.4.7.  

En annan viktig aspekt kopplad till den rådande maktstrukturen i Kina är att folket lever under 

förtryck där yttrandefriheten och pressfriheten i landet är strängt begränsade. Kina sjunker allt 

närmare bottennivån i Reportrar Utan Gränsers pressfrihetsindex, numera på plats 174 av 179 

redovisade länder. Gällande restriktioner för internetanvändning tar Kina hem den osmickrande 

förstaplatsen där vissa regioner är helt avskurna från kontakt med omvärlden och minst 68 

nätaktivister samt 30 journalister sitter i fängelse. Detta påverkar affärsmiljön för företag som 

vill göra inköp på den kinesiska marknaden då informationsutbytet är begränsat på många olika 

sätt, vilket exempelvis kan försvåra leverantörsgranskningar.  (Reportrar Utan Gränser, 2012) 

Enligt Maplecroft Standards (2012) har den generella miljön för att göra affärer i Kina 

förbättrats drastiskt de senaste tio åren, men risken är fortsatt hög. Detta gäller exempelvis 

risker kopplade till brister inom CSR-området (ibid.). Kina placerar sig på sjätte plats av 197 

länder i Labor Rights and Protection index där risken för att ett företag att associeras med dåliga 

arbetsvillkor mäts (Maplecroft standards, 2012). Minimilönen för en arbetare i Kina ligger på 

800 kr i månaden, men omkring hälften av arbetarna saknar det grundläggande 
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arbetskontraktet med garanterad ledighet, minimilön, garanterat säker arbetsmiljö och minst en 

dags ledighet i veckan (Linden, 2013). Som delvis behandlats tidigare behövs målmedvetet CSR-

fokus från ett västerländskt företag på den kinesiska marknaden för att minska riskerna 

kopplade till detta område (ibid.).  

Figurerna 8 och 9 visar hur den politiska, respektive den säkerhetsmässiga risken ser ut för 

västerländska organisationer som verkar i Kina jämfört med andra delar av världen. Färgerna i 

figurerna representerar; grön = insignifikant risk, gul = låg risk, orange = medium risk, röd = hög 

risk och mörkröd = extremt hög risk. Som synes är säkerhetsrisken för individer låg i Kina. Den 

politiska risken är medelhög eftersom ett kommunistiskt styre innebär att en helt stabil politisk 

arena är omöjlig att uppnå.  

3.4.7 KORRUPTION 
Korruption är ett problem som är mer eller mindre utbrett i alla länder.  Begreppet korruption 

har funnits länge och det finns en mängd olika definitioner för fenomenet. Begreppet kan delas 

upp i ekonomisk och politisk korruption. En definition på ekonomisk korruption är att en person 

missbrukar sitt förtroende och handlar på ett otillbörligt sätt för privat ekonomisk vinning i en roll 

som är svår att övervaka för uppdragsgivaren (Ampratwum, 2008). Politisk korruption definieras 

som missbruket av formella regler som rör allokeringen av publika resurser av person i 

maktposition, som svar på erbjudande om finansiell ersättning eller politiskt stöd (ibid.).  

I Kina har den snabba ekonomiska utvecklingen de senaste åren sammankopplat med den 

relationsbaserade kulturen, där gåvor ses som en naturlig del av en relation se 3.4.3, inneburit 

att korruption är ett utbrett problem i landet (McCusker, 2004). Vilka summor korruption rör 

sig om är svårt att säga, men en uppskattning är att korruptionen uppgår till 4-8 procent av GDP, 

vilket kraftigt senarelägger en ökning av levnadsstandarden bland allmänheten (ibid.). 

Naturligtvis är det svårt att säga exakt hur stort problemet med korruption är då det är en 

kriminell, ljusskygg verksamhet som frodas under ytan i det kinesiska samhället. Det är på grund 

av detta svårt att identifiera korruption i affärsrelationer vilket bidrar till komplexiteten att göra 

affärer på den kinesiska marknaden.   

Ett möjligt sätt att upptäcka det komplexa och dolda fenomenet korruption är att ta inspiration 

från grävande journalistik och göra undersökningar på liknande sätt (Davidsson & Nyström, 

2005). Journalister med inriktning på grävande journalistik har ofta en förmåga att hitta 

ofördelaktiga fakta om företag och personer (ibid.). Deras arbetssätt består ofta i att undersöka 

information och fråga sig vad betydelsen av den egentligen är (Spark, 2012). En annan viktig 

Figur 9: Säkerhetsrisk i Kina jämfört med andra länder 
Källa: Control Risks Ltd. 

Figur 8: Politisk risk i Kina jämfört med andra länder 
Källa: Control Risks Ltd. 
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aspekt är att identifiera vilka frågeställningar som är mest effektiva och ger de svar som 

eftersöks (ibid.). Ett arbetssätt som används av grävande journalister är att först undersöka all 

information tillgänglig via register och bibliotek för att skapa en informationsgrund (Spark, 

2012). Att därefter strukturera upp händelser och information i kronologisk ordning utifrån 

denna grund ger ofta upphov till samband som tidigare var okända. Slutligen bör alla som har 

någon typ av information undersökas och om möjligt intervjuas (ibid.). Att intervjua människor 

som inte är intresserade av att prata kan vara en delikat uppgift. Genom att sätta sig in i 

intervjupersonens situation och undersöka om du som intervjuare kan vara till nytta för 

intervjupersonen, utan att för den skull lockas att erbjuda mutor, är ett sätt att få personen att 

öppna sig (Spark, 2012). Att vara ärlig, öppen och varm underlättar även det interaktion men att 

upplevas som insmickrande och lömsk är väldigt oproduktivt (ibid.).  
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4. EMPIRI 

Här sammanfattas den empiriska datainsamlingen, inledningsvis bestående av en nulägesanalys av 

fallföretagets inköpspolicy, leverantörsutvärdering och CSR-arbete. Avsnittet innehåller även 

empiri inom praktiskt CSR-arbete kopplat till leverantörer och kinesisk kultur.

 

4.1 LKAB 
LKAB Group (LKAB) är ett helstatligt gruvföretag som grundades 1890 runt de rika 

järnalmsfyndigheter i norra Sverige. Från att från början enbart ha levererat järnmalmsråvaran 

har utvecklingen gått mot att sälja och leverera förädlad järnmalmspellets. LKAB är i dagsläget i 

en mycket expansiv fas med målet att öka utvinning med 30 procent till 35-40 miljoner ton 

färdiga järnmalmsprodukter till år 2015. Detta tillsammans med en ökande globalisering och en 

identifierad framtida större konkurrens, har föranlett starten av dotterbolaget LKAB Trading 

(Trading). LKAB koncernen består 2013 av bolagen presenterade nedan i figur 10. 

(www.lkab.com) 

 

Figur 10: Koncernöversikt LKAB Group 
Källa: LKABs årsredovisning, 2011. 

Trading startades i Shanghai under 2011 i avsikt att kostnadseffektivisera inköpen till 

moderbolaget för att stärka LKABs långsiktiga konkurrenskraft. Med detta nystartade företag 

avser LKAB att kapa mellanhänder och på sikt köpa in 10-15 procent av den totala 

inköpsvolymen.  Trading består av sammanlagt sex medarbetare som kontinuerligt letar efter 

leverantörer som uppfyller LKABs högt ställda förväntningar gällande kvalitet, 

leveransprecision, stabilitet och CSR-aspekter. (LKAB, 2011) 

4.1.1 INKÖPSPOLICY LKAB TRADING 
Trading har en inköpskod som definierar hur affärer ska genomföras i enlighet med lagar och 

bestämmelser i landet där man verkar. Syftet är att bedriva god affärsverksamhet i en sund och 

effektiv konkurrensmiljö i linje med etiska och moraliska aspekter. Inköpspolicyn ska inte 

begränsa eller ersätta de övergripande policys som moderbolaget har tagit fram, utan ska verka 

som ett komplement till dessa. Alla anställda och tredje parter som är involverade i Tradings 

inköpsverksamhet berörs av bestämmelserna. (LKAB Trading, 2012b) 

Inköpspolicyn beskriver bland annat att inköpsfunktionen ska dra nytta av konkurrens på 

marknaden för att göra bra och kostnadseffektiva affärer. Stora volymer ska köpas in där det är 

möjligt och minimerande av leverantörer skapar potential för djupgående relationer. Dock ska 
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helst minst två leverantörer användas, även vid strategiska produkter, för att minska risker 

kopplade till inköpen och säkerställa fördelarna med konkurrens. (ibid.) 

Ett separat dokument som statuerar regler och rutiner ska följas vid utvärdering av leverantörer 

och tillhörande inköpsprocess. Trading ska enligt inköpspolicyn kontinuerligt säkerställa att 

leverantörsbasen är godkänd enligt en checklista och ett betygsunderlag som tagits fram för 

utvärderingsprocessen. En ny leverantör ska alltid godkännas av VD, som även är skyldig att 

informera leverantören om vilka LKABs policys är. (LKAB Trading, 2012a) 

Gåvor från leverantörer till LKAB Trading som företag ska registreras och kan accepteras så 

länge lagar och regler i det land man verkar efterföljs. Att ta emot personliga gåvor är dock 

strängt förbjudet enligt företagets policy. (LKAB Trading, 2012b) 

4.1.2 LEVERANTÖRSUTVÄRDERING LKAB TRADING 
I dagsläget använder Trading en arbetsprocess bestående av sex steg när nya leverantörer ska 

kontrakteras. Dessa steg är; initiering, leverantörsutvärdering, lansering, inköp, mottagande och 

utvärdering (LKAB Trading, 2012a). Denna studie kommer, som tidigare nämnts, fokusera på 

leverantörsutvärdering.  

Leverantörsutvärderingsprocessen är uppdelad i fyra steg vilket kallas för en kvalitetssäkrings-

trappa, se figur 11. Det första steget är en initial leverantörssökning, där i första hand 

leverantörer rekommenderade av andra västerländska företag undersöks. Leverantörer hittas 

även via Tradings nätverk och databaser där företag med hög andel export och mognad 

prioriteras. Nästa steg sker när passande leverantörer identifierats, då en anbudsförfrågan 

skickas ut. När ett lämpligt antal anbud återkommit görs en screening av anbuden där det bästa 

väljs ut. (ibid.) 

 

Figur11: Trading kvalitetssäkringstrappa 
Källa: LKAB Trading, 2012a. 

I steg tre genomförs en leverantörsutvärdering på plats hos leverantören, där ett förutbestämt 

utvärderingsverktyg används. Som en extra säkerhetsåtgärd finns en rutin kallad ”fyra ögon” 

vilket betyder att det alltid måste vara minst två individer som är med och fattar beslut.  I detta 

fall innebär det att även VD för Trading, som ett sista steg i processen, besöker leverantören 

efter leverantörsutvärderingen. Om allt är godkänt vid detta besök begärs bekräftande från de 

interna kunderna, vilka efterfrågat produkten. Därefter följer lansering av produkten enligt ovan 

nämnda arbetsprocess i sex steg, se början av 4.1.2. Kvalitetssäkringstrappan syftar till att i 

möjligaste mån säkra kvalité, arbetsmiljö och leveranssäkerhet när produkter köps in. (LKAB 

Trading, 2012a) 

Potentiella leverantörer till Trading utvärderas utifrån en mängd frågor inom sex områden; 

arbetsmiljö och säkerhet, yttre miljö, kvalitetsledning, Supply Chain Management (SCM), 
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Kategori Vikt

Arbetsmiljö 15

Miljö 10

Kvalitetsledning 15

SCM 10

Ledning 15

Process och 

produktionsuppföljning 20

Totalsumma 100

ledning, samt process och produktionsuppföljning. Då 

Trading anser att de olika kategorierna har olika prioritet har 

ett viktningssystem använts vilket visas i tabell 5. Vikten 

kombineras med en poängsumma per kategori, där 

leverantörens andel av maximal uppnåbar poäng per kategori 

multipliceras med vikten. Detta innebär att totalsumman kan 

vara max 100 poäng. För att direktkvalificeras krävs minst 80 

poäng, men även minst 12 av 15 möjliga gällande arbetsmiljö. 

Det finns också möjlighet för en leverantör att kvalificera sig 

med en lägre totalsumma om de påvisar att ett 

förbättringsarbete är påbörjat. Poängen måste då vara minst 

60, samt 10 poäng för arbetsmiljö. (ibid.) 

När en ny leverantör godkänts är den initiala beställningen ofta liten och betraktas som en 

testorder. Denna del i processen är inte formell, men är ofta förekommande i praktiken som ett 

steg i att minska risken för LKAB exempelvis gällande produktkvalitet. (CEO Trading, 2013)  

4.1.3 CSR-ARBETE LKAB TRADING 
Trading lägger stor vikt vid CSR-frågor då man identifierat att risken att skada moderbolagets 

anseende ökar vid inköp utanför Sverige. Detta har resulterat i ett stort fokus på CSR-området 

generellt och ett särskilt fokus när det gäller inköp. Tradings CSR-arbete bygger generellt på de 

grundprinciper som moderbolaget LKAB har statuerat, men har anpassats till situationen i Kina. 

(ibid.) 

För LKAB är affärsetik en viktig del inom CSR och de fokuserar på hög integritet och moral 

gällande hur verksamheten bedrivs och utvecklas. Det är uttalat att bolaget ska följa de lagar och 

förordningar som finns i de länder där de är verksamma, samt respektera Förenta Nationernas 

deklaration gällande mänskliga rättigheter. Siktet är inställt på att göra affärer på ett 

oklanderligt sätt och ta fullt ansvar i frågor som rör miljö och energi. (LKAB, 2011)  

Ett sätt för LKAB att arbeta med CSR är att genomföra årliga väsentlighetsanalyser, där 

intressenternas synpunkter undersöks, denna undersökning ligger sedan till grund för 

företagets hållbarhetsstrategi. Sedan 2008 har LKAB även redovisat sitt hållbarhetsarbete enligt 

GRIs standard och riktlinjer, vilken är styrkt av externa revisorer. (Hållbarhetsansvarig LKAB, 

2013)  

För att utveckla hållbarhetsarbetet är CSR ett av de strategiska nyckelområdena för Trading. 

Skapandet av en plan för implementering av CSR inom företaget utgör en av de strategiska 

aktiviteterna under våren 2013. CSR-planen ska utgöras av rutiner, metoder och verktyg för att 

konkretisera det kontinuerliga arbetet med CSR, både internt och externt, vid inköp på en global 

marknad. Förutom detta ska även en metod utvecklas för att underlätta framtagandet och det 

ständiga förbättringsarbetet av CSR-planer inom koncernen. (LKAB Trading, 2013)  

För att uppnå målet att skapa en strategisk CSR-plan genomför Trading en mängd aktiviteter i 

projektform under våren 2013, varav denna studie utgör en viktig kugge. Figur 12 nedan är en 

tankekarta och beskriver vilka input och resurser som finns tillgängliga för projektet. De delar 

som är inringade i rött belyser denna studies roll i det övergripande arbetet. Studien (Thesis 

Work i figur 12) bidrar med benchmarkingen och är även en viktig del i de Workshops som 

genomförs tillsammans med konsultfirman Asia Perspective (AP) och Trading. Som ses i figur 12 

Tabell 5: Viktning av kategorier 
Källa: LKAB Trading, 2012a. 
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har studien det externa perspektivet och undersöker främst CSR-arbete kopplat till leverantörer. 

Målet är att uppnå en CSR-plan för Trading som fokusera både på strategiska pelare och 

praktiska verktyg.  

 

Figur 12: Strategi CSR plan och metod 
Källa: Asia Perspective (AP) & LKAB Trading. 

4.1.4 MÅL OCH VISION 
Trading har en tydlig vision när det kommer till hållbar och ansvarsfull upphandling. De strävar 

efter att uppnå högsta tänkbara standard när det kommer till CSR inom sin industri. LKAB 

Tradings uttalade vision är att vara respekterad som ett proaktivt inköpsföretag bland 

västerländska företag som är etablerade i Kina, med en CSR-ledning i världsklass som främjar hög 

standard för branschen. 

För att uppnå detta mål har en benchmark genomförts mot andra framstående västerländska 

företag som arbetar med inköp i Kina. Denna benchmark har även legat till grund för 

utvecklingen av Tradings leverantörsutvärderingsverktyg med fokus på CSR-frågor. Nedan 

sammanfattas det empiriska material som insamlats via intervjuer, WS, informella intervjuer, 

samt observationer gällande CSR inom leverantörsutvärdering i Kina. Det första avsnittet 

behandlar hur CSR-arbete utförs i praktiken.     

4.2 CSR-ARBETE I PRAKTIKEN 
En första lärdom gällande praktiskt CSR-arbete är att svenska företag ser en tydlig skillnad inom 

det egna företaget och ute hos leverantörer, där den största skillnaden är attityden som ofta är 

betydligt sämre hos leverantörer. Företagen anser att det är svårt att få leverantörerna att förstå 

fördelarna med att arbeta med CSR, men att en tydlig förändring är på gång då myndigheterna i 

Kina börjat betona vikten av gott CSR-arbete. Förutom detta har arbetsstyrkan även fått upp 

ögonen för vilka villkor som förekommer på olika arbetsplatser och blir mer selektiva när det 

kommer till val av arbetsgivare, vilket skapar ett naturligt driv att förbättra sig för att ha 

möjlighet att locka till sig arbetskraft. (Project Manager, 2013) 
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Kopplat till detta ser numera företag inte hållbarhetsarbete som en motsats till lönsamhet utan 

snarare tvärtom som en förutsättning för att bli framgångsrik. Det upplevs som att det har skett 

stora framsteg gällande CSR-arbetet på den kinesiska marknaden de senaste åren, men nivån 

ligger ungefär där Sverige var under 60-talet. Dock kommer det inte ta 40 år för Kina att komma 

ikapp, gapet kommer krympa mycket snabbare. (Acting Purchasing Manager, 2013) 

De krav som västerländska företag ställer på sina kinesiska leverantörer är dock ofta 

motsägelsefulla då man efterfrågar ett allt lägre pris och kortare ledtid, men samtidigt kräver 

stort engagemang för CSR-frågor och att leverantörens medarbetare inte arbetar mer än 

lagstadgat. Det är viktigt att inköpande företag inser att priset ibland måste tillåtas att vara 

högre för att möjliggöra en god CSR-standard. Det är också av stor vikt att västerländska företag 

som ställer krav på engagemang för CSR-frågor själva gör sin hemläxa och föregår med gott 

exempel i de interna processerna, annars upplevs kraven på leverantörerna som ihåliga. (Senior 

Vice President/Head of Sustainability, 2013) 

För att åskådliggöra hur västerländska företag i Kina arbetar med CSR i praktiken, har resultatet 

av benchmarkingen kopplat till Code of Conduct, Arbetsmetod CSR, Verktyg, Uppföljning/mätning 

och Intern CSR-utbildning sammanställts i tabell 6 och 7. I tabell 7 finns fallföretaget med för att 

underlätta jämförelse.  

Tabell 6: CSR arbete i praktiken, del 1 av 2 

 

CSR arbete i 

praktiken
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4

Code of 

Conduct (CoC)

Baseras på FN Global 

Compact.

Baseras på FN Global 

Compact.

Baseras på FN Global Compact. 

Tre huvudområden; ärlighet, 

respekt, förtroende.

Baseras på FN Global Compact. 

Tre dimensioner; verksamhets-, 

socialt och miljömässigt 

ansvarstagande.

Arbetsmetod 

CSR

Utvärdering av 20 

leverantörer med störst 

spend då de är 

högriskleverantörer.

● Utvärdering av 45 lev. 

med störst spend varje år. 

● Intern utbildning 

● CSR är numer ett 

fokusområde, upplyft till 

ledningsnivå

Fokus på tre saker;

● Processer och riktlinjer

● Lita på din instinkt

● Använd sunt förnuft

Fyra steg för att arbeta med CSR; 

● Kunskap - via besök/audit

● Efterföljande - se till att lev. 

följer riktlinjer och lagar

● Skapa engagemang (morot - 

piska)

● Välgörenhet/ samhällsbidrag

Verktyg

● Utvärderingsformulär 

● Självskattningsformulär

● Kontrakt

● Riktlinjer

● Checklista vid audit

● Leverantörs CoC

● Riskanalys

● Egen utvärderingsmodell

● 3'e parts utvärderingsmodell

● CoC på Kinesiska, Engelska, 

Svenska

● Leverantörsmöte med 

utbildning

● Leverantörsbrev där vissa 

frågor  trycks på. 

Uppföljning/ 

mätning

● Ingen formell mätning

● Mäter dock individuella 

mål; visst antal 

utvärderingar per år och 

inköpare

Vid brist hos lev. skapas 

åtgärdsplan- därefter följs 

åtgärderna upp.

Vi använder BSCI för att 

utvärdera leverantörer vi 

granskat. 

Inga formella mål gällande 

antal inspektioner. 

Mätningar av antal audits. 

Förra året gjordes 55 audits.

Intern CSR-

utbildning

Alla anställda utbildas inom 

CSR. Utbildningen är mer 

utvecklad för personer 

inblandade i 

inköpsprocessen.

● Viktigt att fokusera 

internt för att sätta nivån 

för hållbarhet. 

● Personal & 

ledningsutbildning

● Workshops

● Ofta generella diskussioner 

om ämnet 

Blivande månatligt utbildning, 

utvecklas just nu. 
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Som synes i tabell 6 och 7 har alla intervjuade företag förutom ett, en Code of Coduct (CoC) 

baserad på FN Global Compact. Samtliga företag nämner att deras CoC används som ett verktyg 

för att arbeta med leverantörer. En arbetsmetod när det kommer till CSR som alla utom ett 

företag nämner, är att de besöker sina leverantörer. Tre företag besöker enbart de leverantörer 

som har störst inköpsvolym medan tre andra företag besöker samtliga leverantörer innan första 

leverans.  

Ett annat verktyg som samtliga företag använder sig av för att bedöma leverantörer är ett 

utvärderingsformulär. Detta verktyg används främst vid leverantörsbesök för att skatta deras 

CSR-arbete. Ett av företagen använder en självutvärderingsmodell som verktyg, där 

leverantören ombeds utvärdera sig själv, innan leverantörsbesök. Även riskanalys nämns som 

ett sätt att arbeta med CSR kopplat till leverantörsutvärdering.  

De flesta företag mäter inte resultatet av sitt CSR arbete formellt, men alla säger att de hjälper 

leverantörer till rätta vid brister. Alla företag utbildar även sin personal inom CSR i olika 

utsträckning, speciellt personer med känsliga befattningar, som inköpare.  

Tabell 7: CSR arbete i praktiken, del 2 av 2 

 

 

CSR arbete i 

praktiken
Företag 5 Företag 6 Företag 7 LKAB Trading

Code of Conduct 

(CoC)
Ja, men inte offentlig. 

Baseras på FN Global 

Compact. IWAY standard. 

Baseras på FN Global 

Compact. 
Baseras på FN Global Compact. 

Arbetsmetod 

CSR

● Undertecknande av 

CoC

● Morot och piska

● IWAY integrerad i 

inköpsprocessen

● Kartlägger framtida 

leverantörer

● Kommunicerar ut våra 

krav till nuvarande och 

framtida leverantörer

● I år genomförs 8 audits & 

självutvärd. för alla

● Vi har långa lev.- 

samarbeten & gör besök 

med fokus på kvalité där 

även säkerhet & 

arbetsmiljö undersöks

● Etikpolicy & CoC

● CSR-strategi & mål

● Inköpskod 

● 6-stegsmodell vid utvärdering av 

leverantörer

Verktyg

● Checklistor

● Fotodokumentering

● Fabrikschef måste 

underteckna resultat

● CoC på Kinesiska, 

Engelska

IWAY arbetsmetod; 

● IWAY uppfyllande

● Tillgänglighet

● Kvalité  

● Pris

Lev. utvärderingsformulär 

för nya leverantörer

● Lev. Utvärderingsmodell

● Undertecknande av CoC

● Alla lev. besöks av minst två 

personer varav VD är en

● Oftast 3'e parts audit 

● Intern & extern uppförandekod

Uppföljning/ 

mätning

Leverantörerna bedöms 

på en fyrgradig skala. 

● Innan första leverans 

måste grundläggande 

krav uppfyllas.

● Därefter har de ett år 

på sig följa IWAY

Kvalitetsmanager gör 

återkommande besök hos 

leverantörer. 

● Leverantörer bedöms årligen

● Intern & externa revisioner

● Intern gåvoregistrering

● En punkt på ledningsmöten

Intern CSR-

utbildning

All personal har gått 

TUV, SGS & SUD 

utbildningar .

● Nyanställda får 

basutbildning i IWAY. 

Högre positioner mer 

utvecklad utbildning 

inom CSR.

● Auditör utbildas 

särskilt

Alla anställda får CSR-

utbildning. 

● Alla anställda får utbildning inom 

CSR

● Workshops & seminarier för alla

● Extra utbildning för auditör
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4.2.1 LEVERANTÖRSUTVÄRDERING 
Kopplat till själva leverantörsutvärderingen är det vanligaste sättet för företag, oavsett bransch, 

att implementera CSR-arbete internt och mot sina leverantörer i Kina genom att följa sin Code of 

Conduct (CoC) och få leverantörer att skriva under avtal på att göra detsamma. Många företag 

efterfrågar också att deras leverantörer ska efterfölja standarderna ISO 9000 

(kvalitetscertifiering), ISO 14000 (miljöcertifiering) samt ISO 18000 (arbetsmiljöcertifiering), 

eftersom de har insett att CSR och kvalitet går hand i hand. Ett sätt att marknadsföra CSR-arbete 

till leverantörer är att peka på studier där korrelationen mellan kvalitet och CSR-aktiviteter 

beskrivs. Ser leverantörer att arbete med CSR-frågor kan öka kvaliteten och sänka 

personalomsättningen kommer resultatet troligen bli en större välvilja mot CSR. Om 

leverantörer även får upp ögonen för att CSR-arbete kan vara en konkurrensfördel att visa 

potentiella kunder kommer även det öka motivationen till förbättring. (Project Manager, 2013) 

”Det vanligaste sättet för företag att implementera CSR-arbete hos sina leverantörer är att få de 

att skriva under sin Code of Conduct”–Project Manager, 2013 

Det är dock viktigt att inte enbart undersöka kvalitet och arbetsmiljö när en leverantör 

utvärderas, man måste även undersöka andra delar som relationer med myndigheter, nätverk 

och tidigare affärer för att försäkra sig om att inga oegentligheter förekommer. Ett sätt är att 

använda kraften i internet för att hitta information. Detta är ett underskattat verktyg om man 

använder det för att gräva lite djupare. (CEO & Founder, 2013) 

Förutom undertecknande och efterföljande av sin CoC är en mycket vanlig arbetsmetod för att 

säkerställa CSR-arbetet hos en leverantör att göra audits. Leverantörsaudits görs av de allra 

flesta stora upphandlingsföretag på den kinesiska marknaden, åtminstone när nya leverantörer 

ska utvärderas (Project Manager, 2013). Enligt Global Responsible Purchasing Manager (2013) 

är audits det mest effektiva sättet att utbilda, kontrollera och arbeta med leverantörer gällande 

CSR.  

Verifierbara metoder är ett måste när leverantörsaudits genomförs. Om resultatet av en audit 

inte går att verifiera är det inte en audit. Detta innebär bland annat att auditören måste 

kontrollera att dokument och certifikat som leverantören innehar inte är falska. Om det inte 

finns dokument på tidigare audits är det också troligt att tidigare auditörer blivit mutade för att 

inte komma in på området. (Dean, 2013) 

Vissa företag använder sig även av tredjeparts-audits för att följa upp att påpekade brister rättas 

till. I vissa fall används enbart tredjeparts-audits vid granskning av leverantörer, vilket dock inte 

är att rekommendera då det är svårt att helt lita på en utomstående aktör (Project Manager, 

2013). En annan mycket viktig aspekt med leverantörsutvärdering är hur det inköpande 

företaget väljer vilken leverantör som bör undersökas (Dean, 2013). Många företag väljer tyvärr 

leverantörerna med störst omsättning, vilket är helt fel (ibid.). Leverantörer med högst risk är 

de som bör undersökas, eftersom det är där de största bristerna finns (Dean, 2013).  

Kopplat till riskutvärdering har man som inköpande företag ansvar för hela försörjningskedjan, 

men inte ett fysiskt ansvar. Man har inte laglig rätt att kräva att få göra audits på en 

underleverantör. Detta innebär att man i kontrakt med sin närmaste leverantör måste klargöra 

vad som förväntas av dem gällande deras CSR-arbete gentemot underleverantörerna. Dessa 

klargöranden måste vara på en praktisk detaljerad nivå. (ibid.) 
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Ett möjligt sätt att förebygga risker inom CSR hos en leverantör är att bygga långsiktiga 

relationer och att köpa in stora volymer. Detta kan göra det enklare att kontrollera leverantören 

och ge möjlighet till ett förbättringssamarbete. Det kan också vara en trygghet att köpa in från 

leverantörer som många västerländska företag köpt in från tidigare. (Project Manager, 2013) 

Dock är en potentiell risk med att många stora företag köper in från samma leverantör att denna 

leverantör ibland lär sina anställda hur de ska agera under leverantörsaudits och hur de ska 

svara på vanliga undersökningsfrågor. Detta medför att det inköpande företaget inte får hela 

bilden gällande CSR-frågor hos leverantören och vissa Skandinaviska företag upplevs naiva när 

de blint litar på de svar som leverantören ger. Ett sätt att motarbeta detta fenomen är att göra 

fler audits och undersökningar och utveckla uppföljningsarbetet. Ett annat råd är att vara 

mycket detaljerad med vad man som inköpande företag förväntar sig från sin kinesiska 

leverantör och hur man vill att de ska agera när det kommer till CSR-frågor. (ibid.) 

För att åskådliggöra hur västerländska företag arbetar med CSR-arbete kopplat till sina 

leverantörer i Kina har resultatet av benchmarkingen sammanställts i tabell 8 och 9. I tabell 9 

finns fallföretaget med för att underlätta vid jämförelse.  

Tabell 8: Leverantörer, del 1 av 2 

 

Leverantörer Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4

Viktigaste CSR-

område

Arbetsmiljö, med fokus på 

säkerhetsfrågor.

● Miljö

● Människor & 

mänskliga rättigheter

● Kemikaliehantering 

● Arbetsmiljö

● Energi

● Produktsäkerhet genom hela 

leverantörskedjan

Checklista; 

Barnarbete, tvångsarbete, hälsa 

& säkerhet, miljö, CoC, lön, 

arbetstid

Hur utvärderas 

leverantörer

Tre steg; 

● Screening & utvärdering

● Självskattning  

● Leverantörsbesök 

(3'e part audits kommer 

genomföras i framtiden)

Checklista och 3'e 

parts- audit. 

● Egen leverantörs-audit

● 3'e parts audit

● 3 inspektioner under 

produktion; före, under och vid 

lastning

● Besök

● Audit med checklista, 9 

kapitel. 

Dock besöks långt ifrån alla 

leverantörer. (flera tusen)

CSR-arbete med 

nuvarande 

leverantörer er

● Inget proaktivt arbete 

● Vid brist hjälper vi dem 

tillrätta

Vi har långsiktigt 

åtagande mot 

leverantörer. 

● CSR Workshops med 

leverantörer

● Nära samarbete med 

nyckelleverantörer 

●  Uppföljning av leverantörer 

som haft brister

● Generellt genom audit. Det är 

det mest effektiva sättet att lära 

dem hur de kan förbättra sig. 

● Uppföljning är mycket viktigt

● Hållbarhetspris delas ut

● Diplom till godkända 

leverantörer

Utbildar/ tränar 

ni leverantörer

● Inte formellt 

● Vid brist hjälper vi 

leverantörer tillrätta

● Ja vi utbildar dem

● Vid brist hos 

leverantör hjälper vi 

dem tillrätta

● Leverantörsutvecklings-

möten

● CSR Workshops

● Kontroll och ifrågasättande 

av allt

● Genom audit

● Årliga leverantörsmöten med 

träning

● Uppföljning tills lev. är 

godkänd

Hur många 

nivåer i 

leverantörsledet 

undersöks?

Två nivåer, leverantörer och 

deras underleverantörer.

En nivå. Vi har inte 

möjlighet/tillåtelse 

att undersöka 

underleverantörer.

Två nivåer.

En nivå. Om subprodukten är 

viktig för vår slutprodukt 

undersöks två nivåer. 

Används 3'e 

parts audit?

Nej, men tanken finns. Dock 

används 3'e part ibland för 

att köpa sig fri från ansvar. 

Ja. Ja.
Ja. Ungefär 10 % av alla audits är 

3'e part. 
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Som synes i tabell 8 och 9 används audits av alla utom ett företag för att utvärdera sina 

leverantörer. För vissa måste auditen göras innan en första leverans och för andra räcker en 

kvalitetskoll för att kvalificera leverantören för en första leverans. Ett företag använder ett 

självutvärderingsunderlag som bedömning och ett annat företag går igenom sin CoC 

tillsammans med leverantören för att säkerställa att de förstår den till fullo.  

Audits nämns i flera sammanhang som företagens främsta CSR-aktivitet med nuvarande 

leverantörer och hjälp erbjuds vid upptäckta brister. De flesta företag nämner också att de 

proaktivt utbildar sina leverantörer inom CSR, antingen indirekt genom audits eller genom 

tränande aktiviteter.  

Tabell 9: Leverantörer, del 2 av 2 

 

Tredjeparts-audits används av alla utom två företag, men flera nämner risken med användandet 

av externa parter då de inte alltid ser till det inköpande företagets bästa. En del företag trycker 

Leverantörer Företag 5 Företag 6 Företag 7 LKAB Trading

Viktigaste CSR-

område

● Arbetsmiljö

● Säkerhet

● Hygien

● Barnarbete (dock inte 

vanligt i Kina)

Förändras hela tiden; 

● Förut - hälsa 

&säkerhet, miljö, betald 

ledighet och försäkring

● Nu - arbetstid

● Arbetsvillkor

● Säkerhet

● Affärsetik

● Säkerheten först

● Arbetsmiljö

● Miljöpåverkan

Hur utvärderas 

leverantörer

● Audit

● Besöker samtliga

● Går igenom CoC 

tillsammans med lev. 

och ser till att de förstår 

vad den innebär

● IWAY uppfyllande

● Tillgänglighet

● Kvalité  

● Pris

Utifrån;

● Kvalité

● Finansiell stabilitet

● Arbetsförhållande

● Ledning

● Produktutveckling

● Miljö

5-stegsmodell; 

● Initial leverantörssökning 

● Offertförfrågan

● Screening

● Kvalificeringsbesök (två 

pers. VD en)

● Intern konfirmering innan 

köp

CSR-arbete med 

nuvarande 

leverantörer er

● Om problem upptäcks; 

två veckor att förbättra 

sig, sen ny audit. 

● Extra uppmärksamhet 

på riskfyllda 

leverantörer

● Viktigast är att skapa 

förståelse

● Vid problem får de 

stöd och hjälp. 

● Partnerskap med 

viktiga leverantörer 

utvecklas nu

Vi har långsiktiga 

relationer med 

leverantörer. 

● Inget proaktivt arbete

● Lev. Granskning och vid brist 

hjälp tillförbättring 

Utbildar/ tränar 

ni leverantörer

Nej. Men indirekt 

genom audit. 

Ja. Indirekt genom att 

genomföra audit. Vi 

hjälper dem efteråt för 

att uppnå kraven

Ja, vissa utvalda lev. 

tillsammans med 

organisationen AIAC. 

Indirekt genom audit. 

Hur många 

nivåer i 

leverantörsledet 

undersöks?

Normalt en nivå, i 

undantagsfall fler 

nivåer. 

Fram till nu en nivå, men 

vi har börjat undersöka 

fler nivåer.

Två, när det gäller 

kvalité.

Oftast en, vid kritiska 

underprodukter undersöks två 

led.

Används 3'e 

parts audit?

Nej. Eftersom de inte 

alltid ser till vårt bästa.

Ja, men bara för att 

kontrollera vår audit-

process.

Ja för kommande 

audits. 

Ja. Om lev. ej uppfyller ISO-

standarder
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på att audits gjorda av tredjepart är ett användbart sätt att komplettera sina egna audits, men att 

de inte endast förlitar sig på dessa bedömningar vid leverantörsutvärdering.  

De flesta företag undersöker den första nivån av leverantörer i försörjningskedjan men ett fåtal 

säger att de kollar upp två nivåer. Ett par företag undersöker fler än en nivå om 

underleverantörens produkt är viktig för deras slutprodukt.   

4.2.2 VIKTIGASTE CSR-FAKTORER 
I benchmarkingen nämner alla företag utom två att arbetsmiljö är en mycket viktig CSR-faktor 

vid leverantörsutvärderingar, se tabell 8 och 9. Även miljö ses av flera företag som viktigt att 

fokusera på. Kopplat till arbetsmiljön trycker 6 av 7 företag på att säkerheten för arbetarna på 

fabriker är ett prioriterat område. Enligt Project Manager (2013) har västerländska företag 

specifikt upplevt bristande användning av säkerhetsutrustning vid kinesiska 

produktionsplatser. Hon menar att det ofta kan finnas en fasad, eller ske ett spel för galleriet, hos 

kinesiska leverantörer att saker verkar bättre än de i verkligheten är när det kommer till CSR. 

Detta gör att det kan vara svårt att kontrollera vad som händer mellan leverantörsaudits, när 

arbetsmiljön inte har blivit tillfixad inför ett besök (ibid.). 

En annan CSR-faktor som västerländska företag anser vara viktig är arbetstid och övertid. Detta 

är reglerat i den kinesiska lagen men det efterföljs inte alltid då arbetare väljer att jobba över för 

att tjäna mer pengar. Det upplevs även vara svårt att få in tänket hos kinesiska leverantörer att 

en arbetare troligtvis jobbar mer effektivt om den får vila emellanåt. (Project Manager, 2013)  

Det kan också vara svårt för ett inköpande företag att kontrollera att humana arbetstider 

efterföljs eftersom leverantörer kan fuska med register, ID-kort och arbetsscheman (Executive 

Director, 2013). Detta ställer höga krav på leverantörsaudits (ibid.). Ett annat problemområde 

inom CSR-arbete i Kina som identifierats av industriföretag är att arbetare saknar möjligheten 

till en röst (Project Manager, 2013). De saknar rätten att uttala sig om sin egen arbetssituation 

och saknar möjlighet att förändra den och detta är ett politiskt problem (ibid.).  

4.3 ASPEKTER I KINA 
De kulturella aspekter som upplevts av västerlänningar på den kinesiska marknaden är av lite 

olika karaktär. En anledning till att upplevelserna skiljer sig kan enligt General Manager (2013) 

bero på att folk misstar Kina för ett land när det egentligen snarare är en kontinent. Detta 

eftersom skillnaderna mellan regioner är så stora och det kan därför vara vanskligt att säga att 

det finns en gemensam kinesisk kultur (ibid.). 

”De regionala skillnaderna i Kina är så stora att landet kulturellt sett snarare upplevs som en 

kontinent” – General Manager, 2013 

Vissa nämnda kulturella upplevelser på den kinesiska marknaden är dock återkommande. En 

aspekt som påpekats flertalet gånger är att relationer och nätverk är viktiga i Kina. CSR Manager 

Purchasing Globally (2013) formulerade skillnaden mellan Kina och väst som att den svenska 

kulturen är faktabaserad där man först gör affärer och sedan lär känna varandra, medan det är 

tvärtom i den kinesiska kulturen. CEO & Founder (2013) exemplifierade med att förtroende 

måste förtjänas i Kina medan man i Sverige har förtroende för en person tills den bevisat 

motsatsen.  
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Det upplevs också som att relationerna kräver mer engagemang i Kina. CEO & Founder (2013) 

påpekade att det inte räcker att skicka ett julkort för att upprätthålla en bra relation med 

kinesiska leverantörer och partners. Han menar på att man måste vara mer involverad i 

relationen, veta lite om familjen och visa att man bryr sig på riktigt. Det är viktigt att ha en nära 

kontakt och göra personliga besök, inte bara en gång utan kontinuerligt för att visa genuint 

intresse (ibid.). Relationskulturen är också något som är viktigt att beakta för svenska företag då 

chefer och annan personal ska ersättas (CEO & Founder, 2013). Att lämna över kräver lång tid 

och ibland är det inte ens möjligt att ta över personliga nätverk då personkemi och annat måste 

stämma (ibid.).  

Skillnaden mellan affärskulturerna i Kina och väst upplevs även av en del individer som att 

kinesiska företag är mer prestationsinriktade än västerländska, att pengar alltid kommer först 

(Senior Vice President/Head of Sustainability, 2013). Det anses att kinesiska företag bryr sig lite 

mindre om människor, miljö och beteende än västerländska företag (ibid.). Kopplat till denna 

prestationsinriktning har västerländska företag upplevt problem med att övertyga kinesiska 

leverantörer och arbetare om vikten av CSR-arbete när de inte har tillfredsställt lika många 

personliga behov som individer i väst har, exempelvis ägande av egen bil (Chief Representative, 

2013). Det är därför viktigt att skapa förståelse för varför CSR är viktigt och inte enbart monetär 

lönsamhet (ibid.).  

”De kinesiska företagen är mer prestationsinriktade än de västerländska- pengar kommer alltid 

först” – Senior Vice President/Head of Sustainability, 2013 

En ytterligare reflektion är att människor i Kina är vana vid direkta order och specifika riktlinjer 

för hur ett arbete ska utföras. Detta skiljer sig mot det svenska sättet där en målbild för hur det 

förväntade resultatet ska se ut beskrivs, varefter medarbetarna ges ansvar att nå upp till 

resultatet själva. Det kinesiska arbetssättet kräver att man som ledare eller chef är tydlig med 

vad som ska uträttas. Detta gäller även vid leverantörsutvärderingar då det inte räcker att 

beskriva en målbild, utan att tydligt specificera åtgärder och förväntningar, exempelvis gällande 

CSR-arbetet. En ytterligare observation i skillnaden mellan Kina och väst är att det finns ett 

motstånd bland arbetare i Kina att leverera dåliga nyheter till sin chef eftersom det innebär att 

den överordnade förlora ansiktet. Detta är en skillnad mot den transparens som västerländska 

företag ofta förespråkar. (CEO, 2013) 

I tabell 10 och 11 sammanfattas de kulturella aspekterna som de västerländska företagen i 

benchmarkingen upplevt i Kina. Ett problem som nämnts var krocken mellan företags fokus på 

att begränsa arbetstiden för arbetarna i Kina medan arbetarna själva ofta vill jobba så mycket 

som möjligt. Det nämndes även att brist på information om varför CSR är viktigt är en anledning 

till problem.  

Ett företag nämnde att en kulturell barriär är att kontrakt inte har samma betydelse i Kina som i 

Sverige. Kopplat till detta påstår Global Responsible Purchasing Manager (2013) att den största 

utmaningen på den kinesiska marknaden är att få leverantörer att följa lagen. En annan risk som 

nämnts i benchmarkingen kopplat till kinesiska leverantörer är att de inte är lika transparenta 

som västerländska företag, samt att gåvokulturen och synen på vad som är korruption skiljer sig 

i Kina och väst.  

”Den största CSR-utmaningen med leverantörer i Kina är att få dem att följa lagen” –Global 

Responsible Manager, 2013 
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En annan intressant aspekt som nämnts är att CSR-arbete i Kina vanligtvis är Top-down, alltså 

att initiativen kommer från ledningen. I Sverige anses det vara tvärtom, att kraven på CSR 

kommer underifrån i organisationen. Det nämns även att hierarki förekommer oftare i den 

kinesiska företagskulturen. Kommunikationsproblem anses vara en barriär kopplat till detta.   

Tabell 10: Kultur, del 1 av 2 

 

Tabell 11: Kultur, del 2 av 2 

 

4.3.1 KORRUPTION 
Korruption är ett fenomen som förekommer i olika utsträckning i alla världens länder och är 

således förekommande även på den kinesiska marknaden. Många västerländska företag i Kina 

har kommit i kontakt med korruption då det både existerar att anställda tar emot mutor och att 

Kultur Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4

Hur inverkar 

kultur på CSR 

i Kina

● Kommunikation kan vara ett 

problem

● Relationer är viktiga

● Ledarna är dåliga förebilder 

gällande korruption och mutor

Kinesiska företag är 

prestations-

inriktade, pengar 

kommer först.

Hierarki spelar in på ett annat 

sätt, vi kan exempelvis inte 

prata med arbetarna här. 

● Efterföljande av lag är 

största problemet i Kina. 

● Arbetarna vill arbeta 

mycket och säger upp sig om 

de inte får det. 

Barriärer på 

grund av 

kultur

● Kontrakt har inte samma värde i 

Kina som i Sverige

● Leverantörer hänvisar ofta till 

initiala offerter som blivit 

omförhandlade

Kinesiska företag är 

inte särskilt 

transparanta, vilket 

riskerar skapa 

problem. 

● Vi är här på Kinesiska 

villkor, som gäster. Vi måste 

anpassa oss till detta.  

● Skapa förståelse på 

hemmaplan för hur det 

fungerar i Kina 

Ingen informerar arbetare 

om varför CSR är viktigt, 

vilket försvårar 

implementering av åtgärder 

inom arbetsmiljö, 

exempelvis hörselskydd. 

Kulturella 

skillnader 

Kina och Väst

● Familj med på representation 

vanligt i Kina

● I Sverige är det synd om den 

lurade, i Kina har man tillåtit sig att 

bli lurad

Kinesiska företag har 

lite mindre omtanke 

för människa, miljö 

och sociala aspekter.

I Kina är CSR-arbete Top-

Down, i Sverige är det 

Bottom-Up. Denna skillnad 

medför problem att 

säkerställa att CSR 

kommuniceras ner i 

organisationen. 

Kina är stort, mycket stora 

regionala skillnader svårt att 

säga en generell sanning. 

Den östra delen av Kina är 

ganska modern och det 

skiljer inte jättemycket. 

Kultur Företag 5 Företag 6 Företag 7

Hur inverkar 

kultur på CSR 

i Kina

Många tror Kina är ett 

land, men det är en 

världsdel - olika kultur i 

olika delar.

Arbetarna vill jobba mycket 

vilket skapar en konflikt 

mellan vårt mål att 

begränsa arbetstiden och 

deras önskan. 

Olika uppfattning vad 

korruption är i olika 

länder.

Barriärer på 

grund av 

kultur

Människorna är 

influerade av Mao och 

hans tankar vilket gör att 

vi ibland tänker olika.

Vi jobbar hårt för en bra 

kommunikation för att 

överkomma barriärer.

Olika gåvokulturer har 

inneburit obekväma 

situationer i olika 

sammanhang. 

Kulturella 

skillnader 

Kina och Väst

Alla människor är mer 

eller mindre lika. 

Förtroende är det 

viktigaste. 

Vårt CSR-arbete reflekterar 

den svenska kulturen väl. 

Ärlighet, transparens och 

en andra chans.   

Sverige faktabaserad affär 

sen lära känna, i Kina lär 

man känna varandra först 

sen affär. 
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leverantörer skickar presenter för att få ett kontrakt. Vissa företag undviker så långt som möjligt 

att använda sig av tredjepartsaudits då de upplever att det förekommer mycket korruption inom 

den branschen och hos andra former av agenter. (Project Manager, 2013)  

Spår av korruption har också upplevts vid leverantörsbesök hos leverantörer som innehar 

kvalitetscertifikat, men som uppenbarligen inte lever upp till den standard som certifieringen 

kräver. På grund av korruption samt att dokument/certifikat enkelt och billigt går att köpa i 

Kina kan man aldrig lita på ett dokument, utan allt måste verifieras och följas upp. I Kina får man 

inte det man förväntar sig utan det man undersöker. (Chief Representative, 2013)  

Korruption är enligt Dean (2013) den största barriären för seriöst CSR-arbete och hindrar 

specifikt efterföljande av de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att företag fokuserar på den 

förebyggande fasen, där möjligheten finns att påverka. Korruption är globalt förekommande 

inom affärsvärldens alla delar, även inom de största auditföretagen är risken stor. Även om det 

kan verka kostsamt att ha auditfunktionen inom det egna företaget, är detta en förebyggande 

åtgärd som minskar risken och bidrar till ökad kontroll.  En ytterligare nackdel med tredjeparts-

auditörer är att de inte bryr sig om en leverantörs intentioner och vilja att förbättra sig. (ibid.)  

”Korruption är den enskilt största barriären till seriöst CSR-arbete” –Dean, 2013 

I benchmarkingen berättade flera företag att de hade erfarenheter av korruption, främst kopplat 

till inköpares positioner. Att korruption är ett mycket komplicerat och känsligt ämne märktes 

vid flera tillfällen under intervjuerna. Respondenterna tycktes ofta obekväma och avböjde ibland 

att svara på frågorna. Därför saknas information på vissa ställen i tabell 9 och 10. Avsnittet delas 

upp i förebyggande och upptäckande av korruption. 

Förebygga korruption 
Ett grundläggande tillvägagångsätt för att förebygga uppkomsten av korruption är att först 

identifiera företagets risk kopplad till anställda, konsulter, agenter och andra samarbets-

partners. Denna risk beror exempelvis av land och industri som företaget verkar i och till vilken 

grad företaget använder sig av tredjepartsorganisationer. Riskbedömningen måste ske på 

regions, stads eller kanske till och med stadsdelsnivå för att vara relevant. Det är även viktigt att 

beakta anställdas position och positionens värde vid riskutvärderingen och lägga större fokus på 

utsatta positioner. Efter riskidentifieringen bör företaget implementera genomtänka processer 

och rutiner för att undvika korruption i och kring organisationen. Genomarbetade processer 

lämnar mindre rum för felaktigheter. (Partner, 2013) 

Att företag inte lämnar över kontrollen av verksamheten till lokala partners är essentiellt. Man 

måste själv finnas på plats fysiskt, särskilt i affärskritiska perioder med stora investeringar. 

Moderbolaget måste kontrollera processer och följa upp resultat, speciellt när det kommer till 

positioner och handlingar som hanterar stora summor pengar, exempelvis inköp, försäljning och 

liknande. (CEO & Founder, 2013) 

”Ett avlägset ledarskap är det snabbaste sättet att skapa problem” –Partner, 2013 

Det är generellt viktigt att alla initiativ gällande antikorruptionsåtgärder kommer från toppen 

och kommuniceras ner genom organisationen (Partner, 2013). Ledningens engagemang är 

livsviktigt och utbildning och uppföljning är viktiga steg i implementeringsarbetet kring anti-

korruption (ibid). Partner (2013) formulerar det som att ett avlägset ledarskap är det snabbaste 
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sättet att skapa problem. Ledare måste också visa tydliga exempel på vad som är rätt och vad 

som är helt oacceptabelt (CEO & Founder, 2013). Ytterligheter är både lättare och bättre att 

definiera än att ge sig in på att definiera var gråzonen slutar (ibid.).  

Det finns företag som är särskilt i riskzonen när det gäller korruption och uppvisar 

organisationen specifika karaktärsdrag bör extra försiktighet iakttas. Dessa karaktärsdrag är 

exempelvis snabb expansion, otillräcklig riskhantering, svag kommunikation om 

företagsvärderingar och vad som inte är acceptabelt, dålig bakgrundskoll och otillräcklig 

riskanalys externt mot leverantörer och andra aktörer. (Partner, 2013) 

En faktor som ofta betonas i Kina är vikten av att ha bra lokala kontakter. Naturligtvis 

underlättar detta på många sätt, men det finns även nackdelar. Exempelvis är det svårt att veta 

vilken relation lokala samarbetspartners har med regeringar, leverantörer och fraktbolag och 

tips om en särskild leverantör kan visa sig vara en kompis till samarbetspartnern som inte alls är 

bäst inom sitt gebit. (CEO & Founder, 2013)  

Det finns olika tips på hur företag kan förebygga korruption i kontakten med potentiella 

leverantörer. Project Manager (2013) nämner att ett sätt att undvika korruption vid 

leverantörsförhandlingar är att vara två eller fler personer vid val av leverantör och andra 

viktiga beslut. Responsible Manager (2013) påpekar att man kan minska risken för korruption 

och felaktigheter genom att både auditören och leverantören stämplar och signerar det 

utvärderingsprotokoll som skrivs under utvärderingen. CEO & Founder (2013) trycker på att 

metoden att ställa specifika order till sin leverantör är bra, men att göra en frekvent uppföljning 

är bättre. I Kina blir man inte lurad, man tillåter sig att bli lurad (ibid.).   

”Order är bra men frekvent uppföljning är bättre” –CEO & Founder, 2013 

En rekommendation från benchmarkingen är att tydligt kommunicera att toleransen för 

korruption och mutor är noll och att det underlättar att ha transparenta processer, se tabell 9 

och 10. Det rekommenderades även att ha extrem kontroll av inköparens och andra 

nyckelpersoners position och att bara dela nödvändig information med medarbetare för att 

skydda den enskilda individen från försök till mutor. Andra tips var att anställa bra personal och 

betala lite mer i lön än snittet för att behålla dem bästa.  

Upptäcka korruption 
Att upptäcka korruption är mycket svårt då det är en kriminell handling som oftast sker i det 

dolda.   För att upptäcka korruption räcker det inte att beakta det som syns på ytan, en djupare 

undersökning av informationsflöde och relationer krävs (CEO & Founder, 2013). I 

benchmarkingen nämnde ett företag att man bör vara öppen för signaler om att något inte står 

rätt till och att lita på magkänslan, se tabell 12 och 13. Ett annat företag tipsade om att vara 

misstänksam och kolla upp rykten. 

”In China, you don’t get what you expect – you get what you inspect” – Chief Representative, 

2013 

Det främsta konstruktiva tipset för att upptäcka korruption som företag gav under intervjuerna 

var att sätta upp ett whistleblowingsystem. Detta system möjliggör för individer att anonymt 

rapportera felaktigheter eller misstankar om brott, vilket exempelvis kan göras via mail eller via 

telefon. Ett företag skickade årligen ut enkäter till sina leverantörer för att undersöka 
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erfarenheter i relation med företaget.  Ytterligare ett praktiskt tips var att anlita ett 

undersökande företag att kolla upp dokument, bokföring eller en specifik person och dennes 

relationer vid misstanke. Ett annat sätt att upptäcka att mutor förekommer är att observera 

skillnader i levnadsstandarden hos medarbetare, om det exempelvis sker en misstänkt snabb 

ökning av dyra vanor. Korruption kan också upptäckas genom att jämföra inköpspriset med 

marknadspriset för att se om man betalat för dyrt till en leverantör. Om vissa aktörer eller 

agenter alltid anlitas kan det också väcka en misstanke.  

Tabell 12: Korruption, del 1 av 2 

 

Tabell 13: Korruption, del 2 av 2 

 

Korruption Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4

Hur upptäcka 

korruption 

externt

Vid indikation att något är fel - sätt 

igång undersökning. Anlita företag 

att kolla upp människor vid 

misstanke.

Mycket svårt att upptäcka 

externt, lättare att upptäcka 

internt där dyra vanor ex. kan 

avslöja. Var misstänksam. 

Hur upptäcka 

korruption 

internt

● Upptäcker att vi köpt saker dyrare 

än marknadspris

● Mycket affärer via 

mäklare/agenter

● Medarbetare börjar få dyra vanor

● Använd sunt förnuft

● Plötsligt dyrare konsumtion

● Anlita en speciell person 

som går igenom bokföring 

och dokument

● Whistleblower-system

Hur 

förebygga 

korruption

● Dela bara nödvändig information 

med medarbetare. 

● Var tydlig med vad som gäller

Kommunicera att toleransen 

mot korruption är noll. Lyft 

upp det hela tiden för att 

belysa att ämnet är viktigt.

● Transparens är viktigt. 

● Extrem kontroll av inköpare 

och andra nyckelpersoner

Upplevd 

korruption

En inköpare handlade via agent 

med företag som ägdes av hans 

familj. 

Vi har upptäckt två inköpare, 

som sparkades omedelbart. 

Upptäcktes av misstag. 

Det förekommer. Pengar 

lockar;  vi upptäckte av 

misstag att en lev. betalat 

personal inom inköp.  

Korruption Företag 5 Företag 6 Företag 7

Hur upptäcka 

korruption 

externt

Kolla olika områden och 

kanaler. Vanligen ett par olika 

flöden som är extra kritiska.

Genom Whistleblowingsystem.

Hur upptäcka 

korruption 

internt

 Signaler som hemliga sms,  

någon stannar kvar sent, 

magkänslan.

● Sök efter rykten på internet

● Whistleblowing/trust line

● Leverantörsenkät årligen som 

undersöker erfarenheter med 

vårat företag

Whistleblowingsystem.

80 % är dock på grund av ogillande av 

person, resterande på grund av dåliga 

arbetsrutiner.

Hur 

förebygga 

korruption

● Anställ rätt personal

● Betala lite mer än snitt för att 

behålla de duktiga

● Fyra ögon delaktiga i alla viktiga 

beslut

● Både leverantör och auditör 

signerar protokoll

● Träning och kommunicera att det är 

oacceptabelt. Speciellt för känsliga 

positioner som inköp & marknad.

● Lednings-engagemang är livsviktigt

Upplevd 

korruption

Leverantör försökte muta auditör, 

när kraven som ställdes blev för 

tuffa. 
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6. ANALYS 

Denna sektion ger en tolkning av de resultat som framkommit under datainsamlingen och 

analyseras tillsammans med den teoretiska referensramen. I detta avsnitt besvaras studiens 

forskningsfrågor. Analysdelen är strukturerad efter forskningsfrågorna där de tre analysområdena 

CSR-faktorer, kulturella aspekter och leverantörsutvärdering analyseras i varsitt delavsnitt.   

 

6.1 PRIORITERADE CSR-FAKTORER 
Som nämndes i det inledande avsnittet är studiens första forskningsfråga inriktad på CSR 

området och vilka faktorer som bör prioriteras. Mer specifikt är den formulerad;   

RQ 1: Vilka faktorer inom CSR bör prioriteras av ett svenskt industriföretag i sitt ramverk för 

utvärdering av leverantörer och inköp på den kinesiska marknaden? 

Både i en tidigare studie av Olsson & Rönndahl (2009) och i den genomförda benchmarkingen 

påpekades det att samtliga områden inom CSR är viktiga att titta på vid utvärdering av en 

leverantör. Dock har dessa artikelförfattare och respondenter i benchmarkingen även 

konstaterat att det är viktigt att prioritera vissa faktorer, då det resursmässigt är omöjligt att 

fokusera lika mycket på alla delar.  

Arbetsmiljö är en faktor inom CSR-området som 5 av 7 intervjuade företag nämner som mycket 

viktigt när det kommer till leverantörsutvärdering. 6 av 7 företag belyser också hälsa & säkerhet 

kopplat till arbetsmiljön som ett priorterat område. Det har framkommit att företag upplevt 

brister inom dessa områden hos sina kinesiska leverantörer, speciellt gällande användning av 

säkerhetsutrustning vid produktionsplatser. Generellt kan sägas att de företag som inte ser 

arbetsmiljö som deras största fokusområde har haft möjligheten att arbeta med sina 

leverantörer under lång tid. Detta har inneburit att detta basbehov till stor del har kunnat 

tillfredställas.  

3 av 7 företag nämner också miljö och miljöpåverkan som ett prioriterat CSR-område vid 

leverantörsutvärderingar. Denna faktor var förväntad, eftersom miljö och miljöpåverkan är en 

av grundpelarna i definitionen av CSR. Miljöförstöringen i Kina är ett mycket omdebatterat 

ämne, både inom landet och globalt.  

2 av 7 företag tog upp arbetstid som en av deras viktigaste CSR-faktor, men flertalet 

utomstående organisationer tryckte specifikt på det som centralt att beakta i Kina. Både att 

undersöka och att begränsa arbetstiden hos leverantörer till en rimlig nivå är svårt, dels för att 

dokument och register kan förfalskas och dels eftersom arbetarna själva ofta vill jobba så 

mycket som möjligt. I många fall säger arbetarna upp sig om de inte tillåts jobba vad de anser 

som tillräckligt.  

Alla dessa nämnda fokusområden finns även med i teorin kring FN Global Compact, ISO 26000 

och OECDs riktlinjer för CSR. Dock finns ingen prioritering mellan områdena inom dessa 

standarder. De riktlinjer som finns har kritiserats av bland andra De Schutter (2008) för att 

fungera mer som hjälpmedel för att klargöra begrepp inom ämnesområdet och att de inte är 

särskilt användbara för att styra över krav och kriterier, eller hjälpa till med strukturen av det 
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praktiska arbetet. Att det finns en tydlig koppling mellan teori och empiri i detta fall är föga 

förvånande då alla utom ett företag har en CoC baserad på FN Global Compact.  

En av de viktigaste faktorerna inom CSR-området som togs upp av flertalet externa källor är 

anti-korruption. Parul Sharma, Dean CSR Sweden, menar till och med att ”korruption är den 

största barriären till seriöst CSR-arbete” och att det är en otroligt viktig faktor att prioritera 

eftersom den påverkar alla andra CSR-områden negativt. Exempelvis gör korruption att 

förbättringsåtgärder och lagar inte efterföljs. Kina har strikta lagar och dyra böter när det 

kommer till miljöbrott eller brott mot andra lagar, men problemet är att dessa varken efterföljs 

av fabrikerna eller kontrolleras av staten. Korruption och särintressen är roten till problemet 

och personer med makt ser genom fingrarna för egen vinning. McCusker (2004) nämner att den 

snabba ekonomiska tillväxten och gåvokulturen i Kina har bidragit till att korruption är ett stort 

problem i landet.  

Antikorruption finns också med i de teoretiska riktlinjerna för ISO 26000 och FN Global 

Compact. Men trots att så gott som alla intervjuade företag har en CoC som bygger på dessa 

riktlinjer, nämner inte ett enda företag antikorruption som ett av deras viktigaste 

prioritetsområden. Det framkom under intervjuer att det upplevs som stora svårigheter att 

upptäcka och förebygga korruption, speciellt externt. Andra områden såsom arbetsmiljö är 

enklare att praktiskt undersöka vid leverantörsutvärdering. Korruption är också ett område som 

vid flera tillfällen har visat sig vara ett känsligt ämne att diskutera då det observerats att 

respondenter upplevt frågor som obekväma och i flera fall avböjt att svara.   

6.2 KULTURELLA ASPEKTER ATT BEAKTA I KINA 
Studiens andra forskningsfråga är inriktad på kinesisk kultur och vilka aspekter som bör 

beaktas. Mer specifikt är den formulerad;   

RQ 2: Vilka kulturella aspekter bör beaktas av ett svenskt industriföretag vid 

leverantörsutvärdering på den kinesiska marknaden? 

Cardon (2006) och empirin tycks vara eniga om att det är viktigt att vara medveten om de 

kulturella skillnaderna för att minska risken att göra misstag och öka chansen att identifiera 

potentiella problem i ett tidigt skede. En första aspekt som nämns både av Jones (2009) och av 2 

av 7 respondenter är misstaget av västerländska företag att se på Kina som en enhetlig marknad. 

Detta anses vara en grov förenkling då det finns många stora och spridda regionala kulturella 

skillnader i Kina. En observation är att regionen kring Shanghai är mer västerländskt influerad 

och generellt sett blir landet mer traditionellt kinesiskt ju längre nordväst i landet man kommer.  

Även om samtliga intervjuade företag upplevde kulturella skillnader och i vissa fall barriärer, 

fanns ingen direkt samstämmig bild gällande vilka faktorer som har störst påverkan i deras CSR 

arbete. Detta kan ha kopplingar till de regionala skillnaderna när det kommer till kinesisk kultur 

och bero av vilken plats de västerländska företagen är aktiva. Dock stämmer respondenternas 

iakttagelser och upplevelser i många avseenden överens med den bild teorin förmedlar av 

kulturen i Kina.    

Delar inom ideologin konfucianismen, som Jacobs et al. (1995) nämner som mycket påverkande 

på kinesisk kultur, bekräftas av intervjuerna. Dels upplevs det att hierarki spelar in på ett annat 

sätt i affärskulturen i Kina än det gör i väst och att relationer har en stor betydelse. Det upplevs 
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också att lagar och kontrakt inte har samma värde i Kina som i väst vilket enligt Jacobs et al. 

(1995) grundar sig i värderingar från konfucianismen. 

Hofstedes (1991) kulturella dimensioner bekräftas av respondenterna gällande hög grad av 

hierarki och att relationer byggs långsiktigt i Kina. Det har även upplevts att kineser är 

osäkerhetsundvikande på så sätt att de vill få klara order om vad eller hur de ska utföra sitt 

arbete, till skillnad mot västerlänningar som ofta vill ha frihet att bestämma själva. En kulturell 

dimension som dock klart skiljer sig mellan den teoretiska och den empiriska uppfattningen är 

huruvida kineser främst har mjuka eller hårda värderingar under dimensionen som Hofstede 

(1991) kallar livskvalitet vs livskvantitet. Enligt Hofstede (1991) har kineser generellt mjuka, 

kvalitativa värderingar exempelvis relationsfokus och omtanke om andra. Men enligt 

västerländska personer tillfrågade i studien är kineserna mycket materiellt prestationsinriktade 

och fokuserar på pengar.   

Konceptet Guanxi som betonar vikten av relationer, behandlat av Gold et al. (2002), bekräftas 

även det av det empiriska datat. Studien visar att det är viktigare i Kina än i väst att hålla en nära 

kontakt och visa äkta intresse i en person. Förutom långsiktiga relationer, styrks även 

gåvokulturen i Kina. Det har upplevts som en stor kulturkrock för västerländska företag i 

affärssammanhang, då det funnits vida skillnader mellan vad de två parterna har tyckt varit okej 

att ge som gåva.  

Att det är viktigt att inte förlora ansiktet i Kina har även det styrkts genom empirin, främst när 

det kommer till vad som beskrevs av Jones (2009) som ”the mum effect”- att dåliga nyheter inte 

sprids till en överordnad för att den överordnade tappar ansiktet.  Detta är ett hinder för det 

transparenta företagande som många västerländska företag efterfrågar.  

Ett annat karaktärsdrag på den kinesiska marknaden, som västerländska företag trycker på, är 

det politiska inflytandet på affärsmiljön. Både Randall & Telesio (2007) och empirin tar upp att 

det politiska ledarskapet i Kina starkt påverkar hur affärer görs och hur människor agerar.  

6.3 CSR OCH KULTUR INTEGRERAT I LEVERANTÖRSUTVÄRDERING 
Det är viktigt att integrera de belysta CSR-faktorerna och de kulturella aspekterna i det 

praktiska arbetet med leverantörer i Kina. Detta belyses i den tredje forskningsfrågan 

formulerad enligt nedan. 

RQ 3: Hur kan de identifierade CSR-faktorerna och kulturella aspekterna integreras i 

leverantörsutvärderingsprocessen för ett svenskt industriföretag i Kina?  

Analysarbetet för att svara på denna fråga delas upp i två olika områden; CSR-arbete internt och 

CSR-arbete med leverantörer. Generellt kan sägas att stöd i teorin är bristfällig inom detta 

område, varför empirin till stor del fått lega till grund för svaret på denna forskningsfråga. 

6.3.1 CSR-ARBETE INTERNT 
Trots att denna studie har ett externt fokus och undersöker hur västerländska företag bör arbeta 

med CSR-frågor vid leverantörsutvärdering har samtalen vid datainsamlingen ofta riktats mot 

vikten av det interna CSR-arbetet. Respondenter har ett flertal gånger tryckt på att 

västerländska företag först måste göra hemläxan och sträva mot hållbarhet internt innan man 

kan gå ut och kräva det ansvarstagandet av sina leverantörer och sina andra externa parter. 
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Företag behöver därför exempelvis fokusera på en bra intern arbetsmiljö, säkerhet & hälsa för 

de anställda, ett utvecklat miljöarbete och en nolltolerans emot korruption. 

Det har konstaterats i empirin att en framgångsfaktor är att företag utbildar sin interna personal 

inom CSR för att skapa en förståelse för att det är ett viktigt område. Detta skapar också en 

företagskultur där medarbetarna lär sig vilka värderingar varumärket står för. Vissa intervjuade 

företag lägger extra resurser gällande utbildning inom CSR för personal med högre positioner 

för att sprida företagets värderingar, då det nämnts som viktigt att tonen sätts från toppen. En 

del har även prioriterat utbildning till speciellt utsatta och känsliga positioner som har nära 

kontakt med externa parter i vissa processer, exempelvis inköp eller marknad, då de anses ligga 

i riskzonen för att bli erbjudna mutor. Att utbilda sina interna auditörer inom CSR nämns inom 

empirin som en bra investering.  

Whistleblowing, ett system för att anonymt rapportera felaktigheter eller misstankar om brott, 

är ett annat förslag för att arbeta mot potentiella CSR-problem internt. Även inom detta område 

betonas att utbildning är en nyckelfaktor för att lyckas, speciellt för de personer som tar emot 

larmen.  

En respondent efterfrågar ett nära samarbete mellan västerländska företag inom CSR-området, 

eftersom alla företag i princip strävar åt samma håll och borde dra nytta av att hjälpas åt. CSR 

bör inte användas av företag som ett konkurrensmedel, då det förlorar den etiska aspekten inom 

socialt ansvarstagande. Kopplat till detta samarbete uttryckte en respondent en önskan att 

företag enas om en gemensam definition av vad CSR står för. En gemensam definition hade 

underlättat i det praktiska arbetet och förståelsen kring vad företaget strävar mot.  

För leverantörer hade det även underlättat att få mer standardiserade CoC att skriva under och 

leva upp till. Trots att de flesta företag bygger sin CoC på FN Global Compact skiljer de sig åt på 

grund av olika tolkningar. Detta grundar sig troligtvis till stor del i att de riktlinjer som finns 

inom exempelvis FN Global Compact och ISO 26000 i stora drag bara beskriver terminologin och 

inte förklarar hur företag praktiskt ska arbeta för att uppnå efterföljande av dessa frågor.  

Förutom dessa interna rekommendationer har det framkommit många praktiska tips under 

studien för att integrera CSR i arbetet med leverantörerna, vilket berörs i nästa avsnitt.   

6.3.2 CSR-ARBETE MED LEVERANTÖRER 
För att förmå leverantörer att leva upp till de krav gällande CSR som företag ställer krävs ett 

gediget och målmedvetet arbete, ofta under en längre tid. Det finns ingen enkel genväg och 

företagen måste därför vara uthålliga och engagerade i frågan. Respondenter har tryckt på att 

det inte går att bara förvänta sig saker utan att det krävs att man undersöker och kontrollerar 

allt och jobbar aktivt med CSR.  

Ett sätt att väcka CSR-frågan hos en potentiell leverantör är att skicka ut ett 

självskattningsunderlag där leverantören får utvärdera sitt företag utifrån utvalda punkter, fylla 

i underlaget och skicka tillbaka. Det räcker dock inte att ha denna procedur som enda 

utvärderingsunderlag av leverantörers CSR-arbete, då det är högst oklart om en självskattning 

berättar hela sanningen. Det räcker heller inte att enbart skicka ut sin CoC för leverantören att 

skriva under, utan besök och leverantörsaudits måste genomföras för att ha en chans att skapa 

en rättvisande bild av exempelvis deras medarbetares arbetsmiljö. Vid besöken bör auditören be 

att få se audit-rapporter och certifikat om dessa finns. Alla dokument som visas upp bör senare 
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verifieras genom kontakt med de personer som det anges ska ha utfört kontrollen. Denna 

verifiering är mycket viktig då falska dokument och certifikat enkelt går att köpa i Kina. Empirin 

trycker på att företag med en stor leverantörsbas bör välja vilka leverantörer att utvärdera 

utifrån en riskanalys och inte utifrån de leverantörer som har störst monetär inköpsvolym.  

Uppföljningar är ett steg som lyfts fram som ett av de viktigaste för företag i deras externa CSR-

arbete för efterföljande av CSR-krav. Det räcker inte med ett besök eller en audit för att 

leverantören ska leva upp till den standard som önskas, utan man måste kontrollera och 

verifiera att kontrakten följs. Den kulturella aspekten att skrivna kontrakt inte har samma 

strikta betydelse i Kina som i väst bör beaktas i detta avseende. Ett råd som framkommit är att 

båda parter skriver kontrakt på att det inköpande företaget får göra oannonserade besök för att 

undersöka att leverantörer lever upp till CSR-kraven. En sådan klausul kan minska risken för att 

en leverantören städar upp inför besök.  

En ytterligare rekommendation är att företagen samarbetar med sina nuvarande leverantörer 

och erbjuder dem utbildning inom CSR för att öka kunskapsnivån inom området. Det har vid 

flera intervjuer framkommit att det upplevs som ett problem att få de kinesiska leverantörerna 

att förstå vikten av vissa åtgärder gällande exempelvis säkerhet inom arbetsmiljön eller vikten 

av att ha en rimlig, begränsad arbetstid. Genom att trycka på varför saker bör ske kan en större 

förståelse nås och därigenom en större grad av efterföljande. Dessa utbildningar erbjuds med 

fördel även till underleverantörer för att ta ett större ansvar i försörjningskedjan. 

Kopplat till detta benämner både Jones (2009) och empiri vikten av kommunikation och dess 

förmåga att underlätta föreslagna åtgärder och förebygga problem. Kan en god kommunikation 

parterna emellan skapas ökar chansen att få ett mer äkta CSR engagemang och därigenom en 

högre grad av efterföljande gällande kraven på socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta är 

av extra stor vikt för att överbygga kulturella skillnader och potentiella missförstånd. 

Ett Whistleblowing-system kan även fungera externt som ett verktyg för att öka kommunikation 

och transparens mellan inköpande företag och leverantörer. Ett sätt att praktiskt implementera 

ett system av denna typ externt är att skicka ut en årlig enkätundersökning till leverantörer för 

att undersöka relationen till det inköpande företaget. Svaren bör sedan skickas till en oberoende 

del av det inköpande företaget.  

En fråga som kommit upp till diskussion flera gånger är hur långt i leverantörskedjan man som 

inköpande företag ska kontrollera att CSR-frågor efterföljs. Vissa företag svarar att de 

undersöker två nivåer ner i kedjan och vissa säger att de bara undersöker närmaste 

leverantörerna. Beroende på mängden resurser, storleken på företaget och antalet leverantörer 

kan det vara rent omöjligt att kontrollera alla leverantörer i alla led. Parul Sharma (2013) 

konstaterade att man rent juridiskt inte har möjlighet att göra en audit hos en underleverantör 

utan dennes tillåtelse. Som inköpande företag har man det regelrätta ansvaret för hela 

försörjningskedjan, men inte det fysiska ansvaret. Nyckeln är att detaljerat klargöra i avtal och 

kontrakt med den närmaste leverantören att denne har ansvaret för att säkerställa att deras 

leverantörer lever upp till standarden.  

Samarbetspartners med hög risk som identifierats, och därmed bör beaktas av inköpande 

företag i Kina, är tredjepartsaktörer/agenter och transportbolag. Flera av de intervjuade 

företagen använde tredjepartsaktörer för att undersöka leverantörer, men enligt respondenter 

utgör detta en risk dels för att det inköpande företaget förlorar kontroll över processen och dels 
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för att de inte bryr sig om intentioner och samarbetsvilja hos leverantörer. Finns möjligheten är 

en rekommendation från empirin att utföra audits med egen personal, alternativt vara 

närvarande när en tredjepartsagent genomför sin undersökning för att mitigera risken med 

agenter. Transportföretag är ett högriskområde det riktats lite fokus mot kopplat till CSR-arbete 

och många inköpande företag har missat att undersöka denna del i sin logistikkedja. Inom 

transportbranschen används även en stor andel agenter vilket ökar risken ytterligare då det är 

svårt att undersöka vad agenter gör i det inköpande företagets namn.   
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION  

I detta avsnitt beskrivs de slutsatser som framkommit i studien. Slutsatserna svarar mot syftet att 

utveckla leverantörsutvärderingsprocessen med fokus på CSR-aspekter och kultur i Kina och 

baseras på tidigare analys. Detta avsnitt presenterar även rekommendationer till inköpande 

företag verksamma i Kina gällande deras CSR-arbete.  

 

Det finns likheter mellan hur de västerländska företagen arbetar med CSR i Kina i kontakt med 

sina leverantörer. En genomgående likhet är användandet av FN Global Compacts riktlinjer för 

CSR-arbete, vilket även företagens CoC ofta baseras på. Även om FN Global Compact avtolkas på 

olika sätt av företagen finns slutsatser att dras gällande vilka faktorer som bör få extra fokus i 

Kina.  

En slutsats som framkommit i denna studie är att korruption är en CSR-faktor som bör 

prioriteras av inköpande företag globalt, särskilt på den kinesiska marknaden. Detta eftersom 

korruption påverkar i stort sett hela CSR-området på ett negativt sätt och förhindrar ett effektivt 

implementerande och efterföljande av CSR-arbete hos leverantörer.  

Två andra CSR-faktorer som bör prioriteras av västerländska företag på den kinesiska 

marknaden är arbetsmiljö samt hälsa & säkerhet.  De flesta källor med insikt i CSR-arbete 

kopplat till leverantörer har upplevt problem med efterföljande av regler, lagar och 

västerländska normer inom dessa områden.  

Miljö är ett annat område som är viktigt att prioritera vid inköp i Kina. Även om landets lagar 

gällande miljö och miljöpåverkan är strikta är kontrollen av efterföljandet gravt bristfälligt. 

Detta innebär att inköpande företag riskerar miljöskandaler om inte miljö lyfts upp som ett 

prioriterat område i arbetet med leverantörer.  

En ytterligare faktor som särskilt bör undersökas vid leverantörsutvärdering i Kina är arbetstid. 

Detta är ett stort problem hos kinesiska företag av flera orsaker. Dels är normen att arbeta tolv 

timmar per dag och dels är önskan från arbetarna att jobba så mycket som möjligt för att tjäna 

mer. Detta har lett till en motsättning mellan västerländska företags strävan efter att begränsa 

arbetstiden och arbetarnas önskan om högre lön.  

En första viktig reflektion gällande kultur i Kina är risken med att försöka definiera en 

gemensam kinesisk kultur. Orsaken till detta är att landet är oerhört stort och olika regioner har 

olika kulturer. Vissa gemensamma särdrag kan dock urskiljas, där vikten av relationer sticker ut. 

Stort fokus på relationer innebär att lagar och kontrakt har mindre betydelse, vilket är bra att 

känna till för västerländska företag. Gåvokulturen är ett annat särdrag som exempelvis påverkar 

relationen med leverantörer. Denna kulturella aspekt riskerar att skapa problem för inköpande 

västerländska företag med en restriktiv policy gällande personliga gåvor. Det politiska 

inflytandet i affärsvärlden och den höga grad av hierarki som finns i Kina är ytterligare 

nationella aspekter att beakta i Kina.  

När det kommer till integrerandet av nämnda CSR-faktorer och kulturella aspekter i 

leverantörsutvärderingsprocessen är det viktigt att initialt säkerställa att det interna CSR-
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arbetet är av hög klass. Detta för att föregå med gott exempel och motivera leverantörer att 

efterfölja de ställda kraven.  

Vid leverantörsutvärdering med ett CSR-perspektiv i Kina räcker det inte för ett västerländskt 

företag att göra ett besök hos leverantörer och titta på visuella faktorer. En mer djupgående 

undersökning och regelrätt audit krävs, där exempelvis arbetstidsscheman och andra dokument 

granskas. Därefter måste uppvisade dokument och certifikat verifieras, då det är enkelt att 

förfalska handlingar i Kina. Det är även viktigt att poängtera att det inte räcker att utvärdera 

leverantörer vid ett enstaka tillfälle, utan regelbundna uppföljningar krävs för att kontrollera 

efterföljande.  

Utbildning inom CSR är en generell rekommendation som gäller både internt inom företaget och 

externt mot leverantörer. Internt är det särskilt viktigt att utbilda personer som innehar 

känsliga positioner såsom inköpare. Det är också viktigt att kommunicera företagets värderingar 

genom hela organisationen. Externt bör utbildning erbjudas till leverantörer som ett verktyg för 

att öka förståelsen och därigenom öka efterföljandet av CSR-krav.  

Ett annat sätt att underlätta CSR-arbete med leverantörer är att utveckla långtgående relationer 

för att under lång tid arbeta tillsammans mot en hög CSR-standard. Kommunikation är en viktig 

del i detta som bör genomsyra allt CSR-arbete med leverantörer vilket bland annat är en 

förutsättning för att skapa en transparent företagskultur.  

Detaljerade kontrakt är ett sätt för inköpande företag att ta ansvar för en större del av sin 

försörjningskedja genom att i detalj reglera vilka förväntningar företaget har på sin närmaste 

leverantör i dennes relation med underleverantörer. Även en CoC översatt till kinesiska är ett 

sätt att öka förståelsen för CSR-kraven hos leverantörens medarbetare. Att gå igenom företagets 

CoC tillsammans med leverantöreren är ett ytterligare sätt att belysa vad som är viktigt.  

Att skicka ut ett självutvärderingsformulär till leverantörer är ett verktyg som har potential att 

vara till stor nytta. Dels ges det inköpande företaget möjlighet att i ett tidigt skede lyfta upp CSR-

områden som de anser viktiga, dels ger det möjlighet för leverantören att rätta till mindre 

brister innan audit. En ytterligare fördel är att det inköpande företaget genom denna 

självskattning får ett mått på leverantörens ärlighet då överenstämmelse mot audit enkelt kan 

kontrolleras.  

Det är också viktigt att ha en tillräckligt utförlig assessmentmodell vid audit. Både denna och 

självutvärderingsformuläret bör åtminstone undersöka faktorerna; hälsa & säkerhet, 

korruption, arbetstimmar, arbetsmiljö och miljö. Valet av leverantör att auditera bör baseras på 

risk och inte på monetär inköpsvolym. Att minska användandet av tredjepartsagenter vid audits 

är också en rekommendation då användandet av agenter ökar risken och minskar kontrollen för 

det inköpande företaget.  

Ett Whistleblowing-system kan vara ett verktyg både internt och externt för att plocka upp 

anonyma tips om felaktigheter och CSR-problem. Ett sätt att praktiskt implementera ett system 

av denna typ externt är att skicka ut en årlig enkätundersökning till leverantörer för att 

undersöka relationen till det inköpande företaget.  
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Nedan följer en kort summering av slutsatser inom CSR och kinesisk kultur. Därefter ges 

rekommendationer till inköpande västerländska företag aktiva på den kinesiska marknaden 

gällande praktiskt CSR-arbete med leverantörer i Kina.    

Kort summering och slutsatser gällande CSR och kinesisk kultur:  

 Västerländska företag baserar ofta sin CoC på FN Global Compact. 

 Korruption är en CSR-faktor som särskilt bör prioriteras av inköpande företag i Kina. 

 Arbetsmiljö, Hälsa & Säkerhet, Miljö, samt Arbetstid är CSR-faktorer som bör prioriteras. 

 Det finns stora regionala kulturella skillnader i Kina. 

 Gemensamma kulturella drag i Kina är Fokus på relationer, Gåvokultur och Hierarki.  

Inköpande västerländska företag i Kina rekommenderas att; 

 Säkerställa internt CSR-arbete av hög klass.  

 Göra djupgående undersökningar och regelrätta audits av leverantörer. 

 Granska och verifiera leverantörens dokument och certifikat.  

 Tillhandahålla utbildning inom CSR, både internt och mot leverantörer. 

 Kommunicera företagets värderingar genom hela organisationen, samt externt. 

 Utveckla långtgående relationer med leverantörer där det är möjligt. 

 Upprätta detaljerade kontrakt med leverantörer. 

 Översätta CoC till lokala språk och gå igenom den med leverantören.  

 Skicka ut självutvärderingsformulär till tilltänkta leverantörer. 

 Använda en utförlig assessment-modell vid audit, som utvärderar prioriterade faktorer. 

 Basera valet av leverantör att auditera på risk och inte monetär inköpsvolym. 

 Minska användandet av agenter om möjligt. 

 Upprätta ett praktiskt Whistleblowing-system. 

  



51 
 

8. REFLEKTION  

I detta avsnitt behandlas en avslutande diskussion rörande studien. Även förslag till fortsatt 

forskning tas upp i denna del.

 

En reflektion som är ofrånkomlig i denna fas av studien är CSR-områdets komplexitet och även 

svårigheten att på ett hanterbart sätt integrera detta mycket viktiga område i den praktiska 

leverantörsutvärderingen. Fram till nyligen har många företag sett CSR och lönsamhet som två 

motpoler, varför CSR varit en sidoaktivitet till den vanliga företagsamheten. En mycket 

upplyftande utveckling är därför att många företag insett vikten av hållbarhet och numer ser det 

som ett koncept som måste ingå i alla delar av företags verksamhet.  

De rekommendationer som givits i denna studie tror författarna ger ett bra avstamp för företags 

CSR-arbete. Detta arbete måste dock kontinuerligt utvecklas om företaget har ett genuint CSR-

fokus. Då flertalet personer i denna studie påpekat kopplingen mellan CSR och lönsamhet är det 

inte enbart etik som avgör ett företags engagemang inom CSR, utan även en långsiktig 

lönsamhetssatsning bör bidra till ett genuint fokus på CSR.  

I den avslutande fasen av en studie är det naturligt att reflektera över vad som kunnat göras 

bättre kopplat till validitet och reliabilitet. En detalj rörande insamlandet av information som 

inte var optimal var spännvidden i den intervjuguide som användes. Då fallföretaget 

intresserade sig för ett bredare område än vad studien omfattade var intervjuguiden utformad 

för att plocka upp denna bredd. Detta innebar att den blev något längre än brukligt och möjligen 

skulle ett ännu större djup uppnåtts om enbart studiens omfång behandlats. Även om detta inte 

var optimalt, anser författarna att intervjuguiden trots sitt omfång bidrog till att besvara 

forskningsfrågorna på ett bra sätt.  

En observation som gjorts under denna studie är vilka svårigheter det kan innebära att få svar 

på frågor i intervjuer. Det kan exempelvis vara svårt att formulera frågor på ett sådant sätt att de 

är tillräckligt informativa för att innefatta det man vill undersöka, men samtidigt tillräckligt 

enkla för att respondenten ska förstå dem. Det finns en risk att detta problem påverkade 

validiteten i denna studie då respondenterna vid ett fåtal tillfällen inte förstod frågorna, varför 

exemplifiering och förklaring krävdes. Detta kan möjligen ha färgat svaren och därigenom 

resultatet. Ett annat möjligt validitetsproblem är den språkbarriär som ofrånkomligen finns när 

respondenter intervjuas på ett annat språk än modersmålet, vilka kan skapa brus både i 

mottagarens och sändarens avtolkning av frågor och svar. 

Detta relaterar direkt till och skapar en förståelse för de svårigheter en auditör kan ha vid 

användandet av ett leverantörsutvärderingsverktyg. Detta innebär naturligtvis att det finns en 

risk att bilden av en leverantör, skapad genom leverantörsutvärdering, i slutändan kan vara 

felaktig. Detta i sig kräver stor omsorg om detaljer och välutvecklade rutiner i 

leverantörsutvärderingsförfarandet för att minska risken för en felaktig bedömning. 

Avslutningsvis är en rekommendation till fortsatt forskning att detaljerat utreda hur ett företag 

bör gå tillväga för att praktiskt utreda och upptäcka korruption hos leverantörer. Enligt flertalet 

respondenter i denna studie är korruption det enskilt största problemet för att skapa hållbara 

samhällen i världen och särskilt i utvecklingsländer. Korruption är även ett av de mer komplexa 

CSR-områdena att undersöka praktiskt, varför området behöver ytterligare forskning. Ett 
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ytterligare komplement vore en kvantitativ undersökning av de faktorer och arbetssätt som 

framkommit i denna studie. Detta skulle ge en ytterligare dimension och statistiskt verifiera 

denna studies resultat.   
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Name

Address

Contact Person 

Tel Cell Phone

Fax

                                    Interview guide CSR            

Email

Established in China

Number of Employees in 

China

What type of material is 

sourced in China? (Raw 

meterial, components, 

machinery)

What is the destination of 

the sourced material? 

(Internal / External 

customer? Domestic 

/Globally?)

Company

How does your company 

define the CSR concept? 

How many people within 

your company work with 

CSR?

General



 
 

 

For how long has your 

company worked with 

CSR?

What is your desirable 

state - what do you want 

to accomplish when it 

comes to CSR?

Does your company have 

a code of conduct? (If 

"yes", describe it briefly)

Can you describe your 

CSR work processes, 

internally and externally? 

Do you have specific 

tools and work methods 

to achieve your CSR 

goals? (If "yes" describe 

them briefly)

How do you follow up and 

measure your CSR work?

How do you communicate 

and report your CSR 

work? ("Sustainability 

report?")



 
 

 

What is your reason for 

working with CSR? (Who 

are your stakeholders 

when it comes to CSR?)

How do you insure CSR 

commitment from 

stakeholders? (Except 

the obvious supplier 

assesments) 

What are the CSR 

demands from your 

stakeholders and how do 

they differ? (Management, 

customers, personnel, 

society, suppliers)

What kind of 

problems/challenges 

have you faced in your 

CSR work? (Do you have 

solutions for these?)

What are your major focus 

areas within CSR?

Do you do a materiality 

analysis to prioritize 

issues within CSR in 

regard to Global 

Sourcing? (If "yes", how 

and how often?)

CSR Areas



 
 

  

Do you use a third party 

audit for your CSR work? 

(If "yes", how often?)

Do you educate your 

personnel in CSR? (If 

"yes", how?)

Do you have a CSR award 

internally? (If "yes" 

describe it)

How do you work with 

your suppliers regarding 

CSR?

When evaluating 

suppliers, what CSR 

areas do you regard as 

most important? 

How can these CSR areas 

be investigated in a 

practical way? (During 

supplier assesments) 

How many levels in the 

supply chain (sub tiers) 

does your company 

investigate regarding 

CSR?  

Suppliers



 
 

Do you educate your 

suppliers in CSR? (If 

"yes", describe how)

Do you award suppliers 

for extraordinary CSR 

work? (If "yes", describe 

how)

What risks do you see 

with not working with 

CSR? 

Regarding shortcomings 

within CSR at your 

suppliers, what  would 

cause most damage to 

your company?

How can these (above) 

shortcomings be 

prevented? 

How can a company 

discover corruption 

within a supplier? 

("Create a signal 

system?")

How can a company 

discover corruption 

internally? 

Corruption

Risks



 
 

 

How can a company work 

to prevent corruption? 

(Internally & Externally)

Has your company 

experienced corruption in 

any way?

Do you have any tips on 

early warning signs on 

corruption? (Internally & 

Externally)

How can cultural aspects 

affect the general CSR 

work in China?

Have you experienced  

cultural differences that 

created an issue/barrier? 

Does your company have 

the same CSR method in 

China and globally? 

What challenges do you 

see in your CSR work in 

the future?

Will you change your CSR 

work in the future? (If 

"yes" how?, centralize, 

adapt to markets, teams?)

What topics would be 

interesting for you to 

discuss during the CSR 

workshop?

Lastly


