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SUMMARY 

”Swedish SMEs social responsibility in China” 

Research on Corporate Social Responsibility (CSR) deals almost exclusively with large 

companies and therefore we have chosen to focus on SMEs in our thesis. Through a case 

study of three companies we have examined our problem, what impact Swedish SMEs have 

on their Chinese stakeholders in social responsibility. The purpose of this paper is to describe 

and analyze this by using the latest research in social responsibility and stakeholder 

management and put this research in relation to relevant information about China. 

Through this research, we give an overview of what CSR is, how SMEs are working with it, 

what limit them in their work with social responsibility and how this responsibility is usually 

communicated to the company’s stakeholders. We also give an explanation of how the 

companies create an understanding of which stakeholders that have an impact on them and 

which they in turn can have an impact on. Thereafter, all this theory is brought forward in a 

Chinese context, where we also deal with elements of Chinese culture, how it differs from the 

Swedish culture and how the Swedish SMEs can obtain assistance with their corporate social 

responsibility in China. 

We have collected our data through interviews with three respondents, one from each 

company, with principal responsibility for the social responsibility in their Chinese 

operations. We discussed issues related to their social responsibility in China and how they 

work with it and what difficulties they encountered in this work. Then we focused on the 

stakeholders they considered most important and in which way they had an impact on those 

stakeholders. 

The analysis of our collected data shows that Chinese people have very low awareness about 

social responsibility. They have a strong focus on financial goals and for companies to be able 

to have an impact on their Chinese stakeholders, they have to get them to see an economic 

benefit of it. While companies have a number of methods to make an impact, it appears to be 

difficult for them to have an impact beyond this because of their size. If firms want to succeed 

in having an impact on their Chinese stakeholders in social responsibility, an important factor 

is to build relationships with the right people.  
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SAMMANFATTNING 

Forskningen kring socialt ansvarstagande behandlar nästan uteslutande större företag och 

därför har vi valt att fokusera på SMEs i vårt examensarbete. Genom en fallstudie hos tre 

företag har vi undersökt vår problemformulering, hur svenska SMEs påverkar sina kinesiska 

intressenter inom socialt ansvarstagande. Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera 

detta genom att använda den senaste forskningen inom socialt ansvarstagande och stakeholder 

management och sätta denna forskning i relation till relevant information om Kina. 

Med hjälp av denna forskning ger vi en översikt över vad socialt ansvarstagande innebär, hur 

SMEs arbetar med detta, vad som begränsar dem i deras arbete med socialt ansvarstagande 

och hur detta ansvar vanligtvis kommuniceras till företagens intressenter. Vi ger även en 

förklaring till hur företag skapar förståelse för vilka intressenter som påverkar dem och som 

de i sin tur kan påverka. All denna teori förklaras därefter i en kinesisk kontext, där vi även 

behandlar delar av den kinesiska kulturen, hur den skiljer sig mot den svenska och hur 

svenska SMEs kan få stöd med sitt sociala ansvarstagande i Kina.  

Vi har samlat in våra data via intervjuer med tre respondenter, en från respektive företag, med 

huvudansvar för socialt ansvarstagande i deras kinesiska verksamheter. Vi diskuterade frågor 

kring deras sociala ansvarstagande i Kina och hur de arbetar med det, samt vilka svårigheter 

de stött på i detta arbete. Sedan lades fokus på vilka intressenter de ansåg vara viktigast och 

hur de påverkade dessa intressenter.  

Analysen av vår insamlade data visar att kineser har en mycket låg medvetenhet kring socialt 

ansvarstagande. De fokuserar mycket på finansiella mål och för att ett företag skall kunna 

påverka sina kinesiska intressenter, så måste de få dem att se en ekonomisk nytta med det.  

Även om företagen har ett antal metoder för att påverka, visar det sig vara svårt för dem att 

påverka utöver detta på grund av deras storlek. En viktig faktor för att företagen skall lyckas 

med att påverka sina kinesiska intressenter inom socialt ansvarstagande är att de måste bygga 

relationer med rätt personer. 
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1 INLEDNING 

Vår problembakgrund syftar till att ge en snabb översikt över de delar vi kommer ta upp i 

problemformuleringen. I problemdiskussionen visar vi sedan kopplingen mellan de delar vi 

tagit upp i problembakgrunden och hur de leder fram till vår problemformulering. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Som ett resultat av att världsekonomin ständigt förändrats under de senaste decennierna, så 

har även balansen mellan företag, stat och samhället blivit annorlunda. Utvecklingen har 

bland annat lett till att ge stor uppmärksamhet kring hur företag uppträder i sociala frågor och 

det förväntas idag att företag skall uppträda på ett etiskt och moraliskt korrekt sätt. (Morsing 

& Perrini, 2009) Förespråkare för socialt ansvarstagande menar att företag inte längre kan 

fokusera enbart på att generera vinst, utan att de också måste bidra till samhällets välfärd i 

stort. Samhället anser numer att företag bland annat skall ta hänsyn till sina intressenter, så 

som omgivningen, sina anställda och konsumenterna. (Chandler, 2009) Det har visat sig att 

företag som endast fokuserat på finansiella mål, utan att tillfredsställa övriga intressenter som 

är relevanta för företagets överlevnad, inte är hållbara i längden. Det är inte bara av vikt att 

företag identifierar vilka dessa intressenter är, utan de måste även inse och förstå deras 

önskemål. På samma sätt som företag tidigare insett kopplingen mellan att arbeta strategiskt 

med human resources och kundnöjdhet, måste nu företag inse kopplingen mellan strategiskt 

arbete med socialt ansvarstagande och fördelar det resulterar i. (Waldman, Kenett, & Zilberg, 

2007) 

Trots att begreppet socialt ansvarstagande har funnits till i mer än 50 år, så råder än idag 

delade meningar om vad begreppet egentligen innebär (Windell, 2007; Crane, Matten, & 

Spence, 2008; Daza, 2009). Detta beror på att socialt ansvarstagande fortfarande är ett relativt 

ungt och outforskat område, att ämnet drivits framåt av personer inom affärslivet med ett mer 

praktiskt än akademiskt språk och att socialt ansvarstagande innebär olika saker på olika 

platser och i olika sammanhang. Alla dessa faktorer har lett fram till att det idag finns ett 

överflöd av definitioner på begreppet socialt ansvarstagande. (Crane, Matten, & Spence, 

2008) Detta skapar en förvirring eftersom det inte finns någon konsensus eller gemensamt 

språk kring socialt ansvarstagande och försvårar därmed arbetet med det (Argandoña & von 

Weltzien Hoivik, 2010). 

Forskningen har fram tills idag huvudsakligen fokuserat på hur större företag arbetar med 

begreppet och mycket lite uppmärksamhet har ägnats åt mindre företag (Crane, Matten, & 

Spence, 2008). Dock har en ökad förståelse för betydelsen av små- och medelstora företag, 

SMEs, lett till att uppmärksamma deras påverkan inom socialt ansvarstagande. Det kan bland 

annat sägas att denna kategori av företag inom EU står för omkring 76 miljoner jobb (Morsing 

& Perrini, 2009; Jenkins, 2009) och utgör därmed majoriteten av arbetsgivarna i den privata 

sektorn i de flesta länder (Crane, Matten, & Spence, 2008). Även Europeiska kommissionen 
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har insett betydelsen av att öka medvetenheten kring socialt ansvarstagande hos SMEs och i 

de medlemsländer där socialt ansvarstagande inte är ett uppmärksammat område. 

Kommissionen påpekar att det kollektiva sociala ansvaret taget av SMEs har en kritisk 

betydelse för att socialt ansvarstagande i sin helhet skall fungera. (Europeiska kommissionen, 

2006b) 

Kina är ett land där socialt ansvarstagande fortfarande är ett relativt nytt område och där 

medvetenheten kring begreppet ännu är lågt. Företagens ansvar för sina anställdas välfärd och 

för miljön är mycket aktuella frågor i landet och företag kritiseras allt oftare för deras usla 

arbetsvillkor och miljöpåverkan. Media rapporterar bland annat om slavliknande förhållanden 

inom vissa industrier i landet. (Sveriges ambassad, 2007) Dessutom är hälften av världens tio 

mest förorenade städer lokaliserade i Kina och många företag i landet kan nästan ses som 

direkt motvilliga till att ens diskutera miljöfrågor. Många företag som kommer till Kina ser 

det som viktigt att ta itu med dessa problem, men utan stöd från regeringen har de svårt att 

påverka. Myndigheterna saknar i många fall viljan eller möjligheten att ge stöd via 

upprätthållande av lagar i dessa frågor. (Myllyvainio & Virkkala, 2006) Den kinesiska 

regeringen har dock insett att förbättrade arbetsvillkor och miljö är en förutsättning för fortsatt 

tillväxt i Kina och har därför satt företagen i en central roll i välfärdspolitiken. Regeringens 

önskemål är att de kinesiska företagen tar på sig ett större ansvar i dessa frågor för att på så 

sätt skapa ett mer "harmoniskt samhälle" . (Sveriges ambassad, 2007) Deras engagemang har 

gått så pass långt att den kinesiska regeringen 2007 ingick ett unikt avtal med Sverige om 

företagens sociala ansvar och meddelade efter ett besök i Sverige att de såg Sverige som ett 

föredöme inom socialt ansvarstagande. Trots den kinesiska regeringens engagemang, så 

upplever företag svårigheter att arbeta med socialt ansvarstagande i Kina eftersom de flesta 

kineser ser ett sådant arbete som ett hinder för snabb tillväxt. (Greenleaf-Publishing, 2006) 

Finansiella mål har därför fått en dominerande roll som ett resultat av att landet fortfarande är 

ett utvecklingsland med stark ekonomisk utveckling. (Chen & Zhang, 2009) 

1.2 PROBLEMDISKUSSION & PROBLEMFORMULERING 

Ovanstående bakgrund leder fram till ett par intressanta områden som gemensamt bildar något 

intressant att undersöka. Med tanke på bristen på forskning om hur SMEs arbetar med socialt 

ansvarstagande och att denna kategori av företag utgör en så viktig roll i samhället, anser vi 

att det är ett viktigt område att undersöka vidare. Något som vidare sätter spets på en sådan 

undersökning är om den behandlar SMEs arbete med socialt ansvarstagande i ett land där 

sådant arbete ännu inte är uppmärksammat och ses som ett hinder. Vi har därför valt att 

undersöka Kina där situationen idag är sådan och där socialt ansvarstagande är ett högaktuellt 

område. Dessutom är majoriteten av svenska företag som etableras i landet just SMEs. Hur 

arbetar då svenska SMEs med socialt ansvarstagande när kineser ser det som ett hinder och 

vilka kan de påverka? För att svenska företag skall lyckas med socialt ansvarstagande i sina 

kinesiska verksamheter behöver de ta hänsyn till sina viktigaste intressenter i landet. Vi anser 
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därför att det är viktigt att undersöka hur SMEs arbetar med socialt ansvarstagande i Kina och 

hur de genom detta arbete påverkar sin omgivning i landet. Dessa resonemang har lett fram 

till vår problemformulering: 

Hur påverkar svenska SMEs sina kinesiska intressenter inom socialt ansvarstagande? 

Vår huvudfråga kan lätt uppfattas som väldigt bred med tanke på att ett företag förmodligen 

har en påverkan på en mängd intressenter som i sin tur har påverkan på företaget. Därför kan 

det vara praktiskt att snäva ner frågan i ett antal delfrågor som underlättar vår undersökning. 

Frågorna behöver behandla vilka svenska SMEs viktigaste kinesiska intressenter är och som 

därmed har störst påverkan på företagen, vilka kinesiska intressenter som svenska SMEs har 

möjlighet att påverka och hur svenska SMEs går till väga för att påverka dessa intressenter.  

Undersökningens delfrågor är: 

Vilka är svenska SMEs viktigaste kinesiska intressenter? 

Vilka kinesiska intressenter kan svenska SMEs påverka? 

Hur påverkar svenska SMEs dessa intressenter? 

1.3 SYFTE 

Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur svenska SMEs påverkar sina kine-

siska intressenter inom socialt ansvarstagande genom att använda den senaste forskningen 

inom socialt ansvarstagande och stakeholder management och sätta denna forskning i relation 

till relevant information om Kina. Uppsatsen kan bidra till att öka förståelsen för detta relativt 

outforskade område och fungera som en hjälp för svenska SMEs som i framtiden vill påverka 

sina kinesiska intressenter. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

För denna undersökning har vi valt att fokusera på företag inom kategorin SME. Denna 

kategori är mycket bred där antal anställda sträcker sig från 1-250 anställda och har flera 

subkategorier som vi inte tagit någon större hänsyn till i denna undersökning. Anledningen till 

detta är att vi inte haft möjlighet att fritt välja ut företag från de olika subkategorierna, utan 

har fått nöja oss med de få företag vi fått tillgång till. Detta kan resultera i att resultaten blir 

missvisande, eftersom företag i undre och övre delen av kategorin antagligen skiljer sig åt i 

dessa frågor. Vi har inte heller i någon större utsträckning beaktat vilken form av verksamhet 

respektive företag har i Kina i vårt val av fallföretag, eftersom vi tror att denna typ av 

begränsning hade gjort det svårt för oss att finna och få tillgång till fler än ett företag.  

Våra tid- och resursbegränsningar har medfört att vi inte kunnat undersöka vårt problem på 

plats i Kina, utan har fått basera våra resultat på de uttalanden som vi fått från våra  

respondenter hos de svenska fallföretagen.   
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2 METOD 

I detta kapitel förklarar vi hur vi planerat vår undersökning och sedan hur vi gått tillväga för 

att genomföra den. Vi beskriver hur och varför vi valt ut vilken teori vi använt oss av, hur vi 

valt ut fallföretag och respondenter, vilken metod vi använt för att samla in våra data och hur 

den utformades. 

2.1 UNDERSÖKNINGENS ANSATS 

Vårt valda problemområde är till stor del outforskat, vilket i sig gör det intressant att 

undersöka. Därmed blir det svårt för oss att beskriva hur vanligt förekommande problemet är 

och sätta kvantitativa mått på vårt resultat. Därför går vårt resultat heller inte att generalisera.  

Att förståelsen är låg på området för oss istället mot en studie som syftar till att göra en rik 

beskrivning av hur problemet ser ut, så att vi kan få en bra förståelse för helheten. (Bell, 1995) 

Det finns ingen konsensus om hur arbete med socialt ansvarstagande skall gå tillväga och det 

faktum att kunskapen om området fortfarande är låg gör att individer har en subjektiv 

uppfattning om vilket tillvägagångssätt som är rätt och fel. Därmed blir även våra tolkningar 

av de data som insamlas subjektiva och resultatet hade kunnat bli annorlunda om andra 

personer undersökt vårt problem. (Merriam, 1994) 

2.2 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD 

För att få en förståelse för vårt valda problem behöver vi komma i kontakt med företag som 

har erfarenheter kring arbete med socialt ansvarstagande i Kina. Därför har vi valt att 

genomföra en fallstudie hos ett flertal företag. Eftersom ämnesområdet är komplext och teorin 

på området är begränsad, så passar vårt val att göra en fallstudie väl. En fallstudie låter oss gå 

in på djupet i vårt problem hos fallföretagen, vilket är lämpligt när kunskapen är låg och 

uppfattningarna är subjektiva. Eftersom åsikter skiljer sig åt kring ämnet och hur företag skall 

arbeta med det, så anser vi också att det är lämpligt att undersöka problemet hos fler än ett 

företag. Vi är dock medvetna om att detta innebär att vi inte kan undersöka problemet lika 

djupt som om vi hade valt enbart ett företag. Å andra sidan kan flera fallföretags olika 

uppfattningar om en och samma sak, hjälpa oss att bilda en helhetsuppfattning om hur  

verkligheten ser ut. Genom att använda fallstudie som metod gör också att vi kan bidra till att 

utveckla kunskapen inom området. (Merriam, 1994) 

2.3 UPPLÄGG AV TEORETISK REFERENSRAM 

För att veta vilken information som behövdes för att undersöka vårt problem tog vi 

utgångspunkt i vår problemformulering. Vi insåg därmed att vi behövde teori om (1) socialt 

ansvarstagande, (2) SMEs, (3) hur företag påverkar intressenter och (4) relevant information 

om Kina. 
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Inom socialt ansvarstagande fann vi snabbt mycket och omfattande teori. Här var således inte 

problemet att vi hade tillgång till för lite information, utan att teorierna spretade åt många 

olika håll gällande vad socialt ansvarstagande innebär. Det blev därför nödvändigt för oss att 

få en överblick och skapa oss en egen uppfattning om begreppet som skulle till grund för vårt 

arbete. 

Information finns även att finna om SMEs, men på grund av vår problemformulering 

behövdes information kring hur SMEs arbetar med socialt ansvarstagande. Denna inriktning 

på arbetet medförde att det blev väldigt problematiskt att finna informationen vi sökte i 

böcker. Därför vände vi vår fokus mer mot artiklar, något som var svårare att få tag på. I 

många fall då vi fann artiklar om ämnet visade det sig att artiklarna hade ett annat perspektiv 

än det vi var ute efter. Just denna inriktning på vårt arbete resulterade i att vår teoretiska 

referensram blev svårast att skriva, tog mest tid i anspråk och i slutändan den del som 

avslutades sist. Vi är därför medvetna om att många brister i vårt arbete grundar sig i detta 

problem. 

Inom påverkan visste vi inte exakt vad som skulle visa sig vara relevant för arbetet. Efter 

diskussion och efterforskningar kom vi dock överens om att två stora områden ligger till 

grund för att kunna påverka, nämligen kommunikation och intressentteori där makt är en 

viktig aspekt. Det kan mycket väl finnas andra områden som skulle vara lämpliga att ta med i 

vår teoretiska referensram, men vi kände att vi var tvungna att avgränsa oss på något sätt för 

att hinna med vårt arbete. 

Hela vårt arbete inriktas på att beskriva hur företagen påverkar sina kinesiska intressenter och 

därmed behövde vi sätta all annan teori i en kinesisk kontext. Vi ansåg det viktigt att förklara 

hur kineser ser på och arbetar med socialt ansvarstagande, då det i vår problemformulering är 

kineser som företagen skall påverka.  Vidare ville vi undersöka vilka intressenter som ses som 

viktigast i Kina, eftersom det kunde inverka på vilka intressenter som har störst påverkan och 

som företagen har möjlighet att påverka. Sedan ansåg vi att det var viktigt att veta hur socialt 

ansvarstagande kommuniceras i Kina, för att få oss en bild av hur företagen kan gå tillväga för 

att påverka i Kina. Då vi valt att rikta undersökningen mot Kina blir det också mycket viktigt 

att ha information om hur den kinesiska kulturen fungerar och hur den inverkar på samarbetet 

mellan kineser och svenskar. För att svenskar skall kunna påverka kineser måste de också inse 

hur de fungerar och vilka skillnader som finns. Vi valde även att ta med information om vilket 

stöd som finns i Kina kring socialt ansvarstagande, eftersom vi förmodade att SMEs kan 

behöva hjälp för att kunna påverka på grund av deras storlek. Eftersom socialt ansvarstagande 

är ett nytt begrepp i Kina, så försvårades informationssökningen ytterligare, vilket bidrog till 

att teorin tog lång tid att skriva. 
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2.4 VAL AV FALLFÖRETAG 

För att få fram företag inom kategorin svenska SMEs valde vi att använda oss av Exportrådets 

dokument som listar majoriteten av svenska företag med verksamhet i Kina (Exportrådet, 

2010) och sållade ut företag som uppfyllde våra kriterier. Listan består av ett stort antal före-

tag och därför ansåg vi det som troligt att vi utifrån dessa skulle få access till minst ett företag. 

Tabell 1. Kriterier i val av fallföretag. 

KRITERIER FÖRKLARING 

Företaget skall ta ett 

socialt ansvar 

Med detta menar vi att företaget skall ha gjort ett medvetet val 

att uppträda på ett socialt ansvarsfullt sätt gentemot sina 

intressenter. 

Företaget skall vara ett 

SME 

Huruvida ett företag är ett SME eller ej beror på tre faktorer; 

antalet medarbetare, årsomsättning och årlig balansomslutning. 

För att ses som ett SME måste företaget uppfylla kravet på 

antalet medarbetare, men kan välja mellan att uppfylla kravet på 

årsomsättning eller årlig balansomslutning. (Europeiska 

kommissionen, 2006a) 

Små företag har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller 

balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år.  

(Europeiska kommissionen, 2006a)  

Medelstora företag har färre än 250 anställda och en 

årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro per år eller 

en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.  

(Europeiska kommissionen, 2006a) 

Under arbetets gång kommer vi behandla SMEs i sin helhet och 

inte dela upp i dessa kategorier (se avgränsningar i avsnitt 1.4).  

Företaget skall ha minst 

en intressent i Kina 

Företaget måste ha någon form av intressent som företaget 

påverkar och som i sin tur har påverkan på företaget. En närmare 

definition av begreppet intressent ges i avsnitt 3.2.1. 

Företaget skall ha svensk 

ledning 

Företaget skall ha grundats i Sverige och ledningen skall bestå 

av svenska individer. 
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Efter att ha sökt efter företag som var intresserade av att ställa upp i vår undersökning, fick vi 

till slut tag i tre företag. Vi är medvetna om att det kan vara så att detta relativt lilla urval, med 

tanke på hur många företag som befinner sig i Kina, inte ger en rättvisande bild över 

situationen. Att samtliga företag har sitt säte i Peking innebär också att vi möjligen mister en 

helhetsbild över hur situationen i hela landet ser ut. Trots ett litet urval, så anser vi att svaren 

från de tre företagen är representativa för vad svenska SMEs anser, eftersom deras 

uppfattningar i de flesta frågor överensstämde. Dock fanns det vissa skillnader i deras sätt att 

påverka externa intressenter och därför hade det möjligen varit så att vi fått reda på ytterligare 

metoder för att påverka om vi intervjuat ytterligare företag.  

2.5 PRESENTATION AV FALLFÖRETAG 

Eftersom vi utlovat anonymitet till företagen, så har vi valt att i den följande presentationen 

döpa om respektive fallföretag och respondent enligt tabellen nedan. 

Tabell 2. Alias för fallföretag och respondenter. 

FALLFÖRETAG RESPONDENT 

Corporatia Carlsson 

Socialia Svensson 

Responsalia Rogersson 

2.5.1 Corporatia 

Corporatia grundades i mitten av 90-talet med huvudkontor i Sverige och är numer ett av de 

världsledande företagen inom sitt område. Företaget har distributörer i Europa, Nordamerika 

och Asien. Antalet anställda uppgår till 25 personer och omsättningen uppgick 2009 till om-

kring 50 msek. 

Verksamheten i Kina drivs genom ett så kallat Business Support Office (BSO) med säte i 

Peking, vilket är en tjänst som tillhandahålls av Exportrådet, och företaget har ingen 

produktion eller några leverantörer i landet utan bedriver enbart försäljning. I detta BSO är tre 

kinesiska personer anställda som säljare som ansvarar för att utveckla företaget på den 

kinesiska marknaden, där de säljer miljöteknik till sina kinesiska kunder. Dessa tre säljare ses 

som företagets egen personal trots att de egentligen har sin anställning hos Exportrådet. 

Respondenten Carlsson är affärsutvecklare för Asien och har som uppgift att öka företagets 

försäljning bland annat i Kina. Carlsson har daglig kontakt med den kinesiska verksamheten.  
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2.5.2 Socialia 

Socialia etablerades i början av 80-talet med huvudkontor i Sverige och är ett av Skandi-

naviens ledande företag inom sitt område. Företaget är verksamt i Sverige, Danmark och 

Kina. Antalet anställda uppgår till 102 personer och omsättningen uppgick 2009 till 150 msek.  

I Kina driver företaget ett handelsbolag i Peking med två anställda, varav en är svensk, och 

har ett nära samarbete med ett par leverantörer som de har avtal med. Företaget har ingen 

egen produktion i landet, utan köper in från sina leverantörer och säljer vidare. Socialia låg 

tidigare i förhandling om att förvärva produktionen från en av sina samarbetspartners, men 

fick avbryta dessa planer på grund av lågkonjunkturen. De har fortfarande ett nära samarbete 

med denna partner som sysselsätter omkring 250 anställda. Företagets två anställda fungerar 

som en kontrollfunktion inne i samarbetspartnerns produktion.  

Respondenten Svensson är VD för Socialia och är ansvarig för säljverksamheten i Kina. Detta 

innebär att han har daglig kontakt med den kinesiska verksamheten.  

2.5.3 Responsalia 

Responsalia startade sin verksamhet i slutet av 40-talet med huvudkontor i Sverige och ex-

porterar sina produkter globalt. Företaget har produktionsanläggningar, lager och försäljnings-

kontor i Sverige, Schweiz, Tyskland, Kina, Indien och USA. Företaget anställer idag 125 per-

soner och omsättningen uppgick 2009 till 125 msek. 

Responsalias strategi är att förvärva och förädla tillverkningsföretag. De har för närvarande ett 

dotterbolag i Peking med 25 kinesiska anställda som producerar och säljer nischade produkter 

till stora kunder i landet. 

Respondenten Rogersson är VD för Responsalia och har daglig kontakt med den kinesiska 

verksamheten. 

2.6 VAL AV RESPONDENT 

Eftersom de flesta SMEs styrs av ägaren eller ett fåtal personer, som oftast är inblandade i de 

viktiga besluten som tas i företaget, så valde vi att intervjua individer som tillhör ledningen av 

företaget. Vår uppskattning var att individer på lägre nivåer i företaget sannolikt inte besitter 

relevant information för vår undersökning. Våra kriterier i valet av respondenter var: 

 Individen skall besitta djupa kunskaper om företagets sociala ansvar i Kina 

 Företrädesvis individ med huvudansvar för företagets sociala ansvar i Kina 

 

Vi förstår att vårt val att intervjua personal på denna nivå i företagen innebär att vi kommer få 

deras syn på företagens arbete med socialt ansvarstagande, vilket kan vara en förfinad version 
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av sanningen. Det kan ligga i dessa personers vilja att visa respektive företag från dess bättre 

sida, eftersom det i slutändan är de som är ansvariga för denna del av företagets verksamhet.  

2.7 DATAINSAMLINGSMETOD 

Eftersom socialt ansvarstagande är ett omfattande område med många skiftande betydelser för 

olika individer, ansåg vi intervjuer vara den lämpligaste metoden för att kunna fånga respon-

dentens kunskaper och uppfattning om situationen. Det gav oss samtidigt möjligheten att vara 

flexibla i insamlingen av data eftersom vi kunde anpassa oss efter hur samtalet utvecklades, 

vilket var särskilt viktigt på grund av ämnets komplexitet. (Merriam, 1994) Vi misstänkte att 

respondenterna kunde sitta på information som vi inte tagit hänsyn till.  Vi hade även kunnat 

använda oss av andra metoder för att samla in data, som till exempel skriftliga källor från 

företagen som exempelvis en Code of Conduct. Vi ansåg dock inte detta som nödvändigt då 

vi inte ville gå in på djupet på hur deras processer för att påverka ser ut, utan istället få veta 

vilken metod de använde. 

Det faktum att vi valt teorin som utgångspunkt för vår undersökning och inte valde att finna 

vårt problem hos på förhand utvalda företag, resulterade i att relevanta fallföretag fick en stor 

geografisk spridning. Med hänsyn till tid och kostnader fann vi därför att intervjuer via Skype 

skapade gynnsammare förutsättningar för insamlingen av data. Nackdelen med denna metod 

är att vi inte fick ta del av kroppsspråk och andra faktorer som kunde hjälpt att tolka 

respondenternas svar, vilket vi hade kunnat få om vi genomfört intervjuerna på plats hos 

företagen. 

2.8 UTFORMNING AV INTERVJUER 

Vid utformningen av våra intervjufrågor bestämde vi oss för att inleda med ett antal 

bakgrundsfrågor av enklare karaktär, först och främst för att informationen var relevant för 

oss att veta, men även för att ”värma upp” respondenten. Resterande frågor var av direkt vikt 

för vårt arbete. Vi tog utgångspunkt i vår teoretiska referensram för att bilda oss en 

uppfattning om vad vi behövde få svar på för att besvara vår problemformulering och 

dessutom för att vara säkra på att täcka alla delar i vår teoretiska referensram. De flesta av 

våra frågor utformades med en öppen karaktär för att på så sätt skapa mer av en dialog än en 

utfrågning. Vi hade svårt att veta vilka frågor vi skulle ställa för att täcka in det vi behövde få 

svar på. Därför följde vi inte intervjufrågorna strikt, eftersom vi misstänkte att respondenterna 

kunde sitta på information som vi inte tagit hänsyn till.  

Intervjuerna genomfördes via Skype, vilket på ett enkelt sätt gav oss möjligheten att spela in 

våra intervjuer. Fördelen var att vi inte missade information, eftersom vi fick möjligheten att 

gå tillbaka och lyssna på svaren igen. Vi är dock medvetna om att en inspelning av 

intervjuerna kan påverka respondentens svar och få den att utelämna information eller finmåla 
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situationen. För att minska detta problem utlovade vi anonymitet för både respondenterna och 

företagen och dessutom att inspelningarna skulle raderas efter användning. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Hur påverkar svenska SMEs sina kinesiska intressenter inom socialt ansvarstagande? För att 

ge en förståelse för vad denna problemformulering innefattar kommer detta kapitel att 

behandla relevant teori inom områdena socialt ansvarstagande, stakeholder management och 

Kina som skall ligga till grund för våra analyser och slutsatser.  

3.1 DISPOSITION 

Kapitlet inleder med en redogörelse för olika definitioner av socialt ansvarstagande, för att på 

så sätt visa komplexiteten i begreppet och sedan visar vi vilken definition som är vanligast. Vi 

fortsätter sedan med att beskriva hur SMEs arbetar med socialt ansvarstagande, vilka 

begränsningar som finns för dem i detta arbete och hur de kommunicerar ut sitt sociala 

ansvarstagande. 

I delen om stakeholder management presenterar vi vad en intressent är och vilka intressenter 

som kan kopplas till ett företag. Vi illustrerar vilka tre faktorer som avgör vilken betydelse en 

intressent får för ett företag, vilka faktorer som påverkar det potentiella hotet eller samarbetet 

från intressenter och kort vilket krav chefer i SMEs upplever att de får från sina intressenter 

till att ta ett socialt ansvar. 

Vi avslutar genom att sätta all denna teori i en kinesisk kontext, där vi förklarar synen på 

socialt ansvarstagande, vilka intressenter som är viktigast, relevanta kulturella skillnader 

mellan svenskar och kineser och hur företag kan kommunicera socialt ansvarstagande i Kina.  

Vi inkluderade även ett kort avsnitt om vilka möjligheter det finns för företagen att få stöd 

inom socialt ansvarstagande i Kina. 

3.2 SOCIALT ANSVARSTAGANDE 

Begreppet socialt ansvarstagande har funnits till i mer än 50 år, men än idag råder delade me-

ningar om vad begreppet egentligen innebär (Windell, 2007; Crane, Matten, & Spence, 2008; 

Daza, 2009). Detta beror på att socialt ansvarstagande fortfarande är ett relativt ungt och out-

forskat område, att ämnet drivits framåt av personer inom affärslivet med ett mer praktiskt än 

akademiskt språk och att socialt ansvarstagande innebär olika saker på olika platser och i 

olika sammanhang (Crane, Matten, & Spence, 2008). Alla dessa faktorer har lett fram till att 

det idag finns ett överflöd av definitioner på begreppet socialt ansvarstagande. För att illu-

strera de delade meningar som råder i frågan, ges nedan ett antal exempel på definitioner på 

socialt ansvarstagande som organisationer från olika delar i världen format. 
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Tabell 3. Exempel på definitioner av socialt ansvarstagande. (Crane, Matten & Spence, 2008) 

ORGANISATION TYP AV 

ORGANISATION 

DEFINITION AV SOCIALT 

ANSVARSTAGANDE 

Europeiska kommissionen Statlig organisation ”A concept whereby companies 

integrate social and environ-

mental concerns in their business 

operations and in their 

interaction with their stake-

holders on a voluntary basis”  

Kinesiska handels-

ministeriet 

Statlig organisation ”A concrete action taken by Chi-

nese companies to implement the 

political aspiration of the new 

Communist Party collective 

leadership – putting people first  

to create a harmonious society” 

World Business Council 

for Sustainable Develop-

ment 

Affärsorganisation ”The continuing commitment by 

business to behave ethically and 

contribute to economic develop-

ment while improving the quality 

of life of the workforce and their 

families as well as of the local 

community and society at large” 

CSR Asia Socialt nätverk ”A company’s commitment to 

operating in an economically, 

socially and environmentally 

sustainable matter while balan-

cing the interests of diverse 

stakeholders” 

 

  



13 

Den vanligaste och mest accepterade definitionen av begreppet har dock kommit att myntas 

av Archie Carroll, som med sin ”Pyramid of Corporate Social Responsibility” beskriver fyra 

dimensioner av begreppet socialt ansvarstagande (Crane, Matten, & Spence, 2008). Dimen-

sionerna i pyramiden är inte menade att tolkas var för sig, att man från botten arbetar sig 

uppåt, utan företag förväntas arbeta och uppfylla alla ansvarsformerna på en och samma gång. 

Denna teoretiska uppdelning i fyra dimensioner av socialt ansvarstagande hjälper dock till att 

förstå vilka ansvar företag har och hur dessa sätts i ett socialt sammanhang. (Carroll & 

Buchholtz, 2006) 

 

Figur 1. Pyramid of Corporate Social Responsibility. (Carroll & Buchholtz , 2006) 

3.2.1 Fyra dimensioner av socialt ansvar 

Trots att socialt ansvarstagande i många fall definieras som ett ansvarstagande utöver det som 

krävs av företaget både ekonomiskt och lagligt, så grundar sig Carrolls pyramid i företagets 

ekonomiska ansvar. Han menar att företaget är en ekonomisk institution som i grund oc h bot-

ten har ett ekonomiskt ansvar att upprätthålla i samhället. Ett företag har aktieägare och in-

vesterare som kräver avkastning på sitt satsade kapital, anställda som kräver en säker arbets-

plats med acceptabel lön för sitt arbete och kunder som kräver produkter med bra kvalitet och 

priser. Ett företag måste med andra ord tillfredsställa dessa intressenters ekonomiska intressen 

för att överleva och är därför företagets första sociala ansvar. (Carroll & Buchholtz, 2006) 

Vid sidan om det ekonomiska kravet som ställs på företag finns även ett lagligt ansvar som 

krävs av samhället. Lagar reflekterar samhällets förhållningssätt till etiska frågor, som företag 

tvingas rätta sin verksamhet efter. Däremot kan inte lagar reglera alla händelser som ett före-

tag ställs inför, eftersom miljön de befinner sig i ständigt förändras. Lagar tar form under 

långa perioder, tar lång tid att omformas och hinner därmed inte utvecklas i takt med utveck-

lingen i samhället. Det kan även sägas att lagar till större del speglar lagstiftarnas personliga 

och politiska värderingar snarare än samhällets värderingar i stort. Det krävda ekonomiska 

och lagliga ansvar som ställs på ett företag är enligt denna teori inte nog för att täcka hela det 
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sociala ansvar som ett företag förväntas eller önskas ta. Därför inkluderas även ett etiskt och 

filantropiskt ansvar i pyramiden. (Carroll & Buchholtz, 2006) 

Det etiska ansvaret utgör vad medlemmarna i samhället anser vara rättvist och korrekt att göra 

i en händelse. Trots att företag kan ha uppfyllt sitt ekonomiska och lagliga ansvar i en situ-

ation, förväntar samhället att de följer framväxande normer och värderingar i samhället. Nya 

frågor som uppstår i takt med utvecklingen i samhället, men som ännu inte lagstiftas om, för-

väntas företag ta ställning till. Det kan dock vara svårt för företag att ta ställning till dessa 

frågor, särskilt i en global kontext vilket ytterligare försvårat för företag i sitt ställnings-

tagande. (Carroll & Buchholtz, 2006) 

I toppen av pyramiden ligger det filantropiska ansvaret. Det är på denna nivå företagens egen 

vilja till att ta ett socialt ansvar träder in. Detta ansvar krävs inte av företag och behandlar 

etiska frågor som samhället nödvändigtvis inte förväntar att företaget skall arbeta med. Sam-

hället förväntar sig dock att företag skall vara goda medborgare i samhället och bidra till dess 

välfärd. Detta innebär dock inte att de har ett generellt krav på att exempelvis starta eller driva 

utbildning, sjukvård och andra välgörande verksamheter. (Carroll & Buchholtz, 2006) 

3.2.2 Arbete och begränsningar 

En av de större och tydligare skillnaderna mellan större företag och SMEs, är att de sist-

nämnda ofta drivs mer personligt och oftast av en eller ett fåtal personer. Detta påverkar in-

ställningen till socialt ansvarstagande och även hur företaget arbetar med det. Undersökningar 

har visat att den ensamma ägaren, tillika chef, oftast är ansvarig för arbetet inom detta område 

och formar därför företagets aktiviteter kring socialt ansvarstagande i linje med sina egna 

värderingar (Jenkins, 2009; Morsing & Perrini, 2009; Nielsen & Thomsen, 2009). 

Den personliga ledningen av företaget leder till att SMEs tenderar till att inte ha formella 

dokument knutna till det strategiska arbetet med socialt ansvarstagande. Det går dock att se att 

användandet av formella dokument ökar hos SMEs med över 100 anställda. De flesta SMEs 

som har strategiska dokument kring socialt ansvarstagande använder dem däremot inte som 

riktlinjer i sin dagliga verksamhet.  (Nielsen & Thomsen, 2009) De arbetar istället mer prak-

tiskt och intuitivt med socialt ansvarstagande och de aktiviteter som utförs har oftast ett 

specifikt ändamål och ingår inte i ett fortgående strategiskt arbete (Morsing & Perrini, 2009; 

Nielsen & Thomsen, 2009). Enligt Exportrådet (2006) uppträder majoriteten av svenska 

företag ansvarsfullt utan att se det som ett socialt ansvarstagande, vilket är särskilt tydligt 

inom SMEs på grund av deras nära relation till sina intressenter.  

På grund av sin storlek så har SMEs mycket begränsade resurser och kan därför inte fokusera 

på socialt ansvarstagande som går utöver deras kärnverksamhet. De måste använda alla sina 

tillgängliga resurser för att tillfredsställa sina viktigaste intressenter. (Iturrioz, Aragón, 

Narbaiza, & Ibañez, 2009) Vissa kritiserar socialt ansvarstagande och menar att det utgör en 
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kostsam strategi som bara ger långsiktiga resultat. Detta försvårar ytterligare för SMEs att 

arbeta med frågor inom detta område, eftersom de ständigt lever på existensminimum. 

Dessutom ses SMEs generellt som mycket självständiga i jämförelse med större företag och 

ingår sällan i långsiktiga samarbeten med externa intressenter. (Russo & Perrini, 2010) 

3.2.3 Kommunikation 

För att arbeta aktivt med socialt ansvarstagande krävs att företag kommunicerar detta till sina 

intressenter. Det är genom denna kommunikation som företag skapar relationer med sina in-

tressenter och formar deras uppfattning om företagen. Kommunikationen skall karaktäriseras 

som en dialog och inte enbart information från företagen till deras viktigaste intressenter. Ge-

nom att involvera dessa intressenter i det sociala ansvarstagandet så kan det via förhandling 

utvecklas och drivas framåt.  (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008; Chen & Zhang, 2009) 

Det har visat sig att större delen av SMEs sällan rapporterar sitt sociala engagemang externt,  

eftersom det anses vara något som större företag använder sig av och då enbart för egen vin-

ning (Nielsen & Thomsen, 2009). Jämförelsevis har undersökningar visat att 80 procent av de 

500 största företagen i USA skriver om sitt sociala ansvarstagande på sina hemsidor  

(Grafström, Göthberg, & Windell, 2008). SMEs skapar istället interna mått som syftar till att 

användas för lärande i företaget och förbättringar i arbetet med sitt sociala ansvar (Jenkins, 

2009; Nielsen & Thomsen, 2009). Forskning har även visat att många företag upplever en 

rädsla att kommunicera ut sitt sociala ansvar eftersom de då löper risk att bli noggrant grans-

kade. De vill i många fall att en tredje part istället uttalar sig i frågan. Dessutom saknar många 

företag kunskapen om hur och vad de skall kommunicera ut om sitt sociala ansvar. Det finns 

ännu inte några gemensamma riktlinjer för kommunikation av socialt ansvarstagande, men 

flera initiativ för att utveckla sådana riktlinjer har på senare tid uppkommit. (Grafström, 

Göthberg, & Windell, 2008) 

SMEs bedriver sällan sitt strategiska arbete efter någon vedertagen standard inom manage-

mentteori. Ett exempel är stakeholder management, vilket vi kommer att behandla närmare, 

där kommunikation och planering utförs av skickliga kommunikatörer som har en dialog med 

företagets intressenter i syfte att stärka företagets rykte. Även om SMEs inte arbetar på detta 

sätt i praktiken så är de fortfarande medvetna om det strategiska användandet av kom-

munikation och möjligheterna med det. (Nielsen & Thomsen, 2009) Mycket forskning pekar 

på en stark koppling mellan företags kommunikation av sitt sociala ansvar och ett stärkt rykte 

för företag hos deras intressenter (Chen & Zhang, 2009; Grafström, Göthberg, & Windell, 

2008). Resultatet av en undersökning visar att SMEs är mer benägna att reagera på sin lokala 

omgivning och ha en mer interpersonell kommunikation. Detta informella och instink tiva sätt 

att kommunicera möjliggör skapandet och underhållandet av interpersonella re lationer och 

nätverk internt i organisationen men även externt i det lokala samhället. Nielsen och Thomsen 

drar dock slutsatsen att ett mer strategiskt utnyttjande av de fördelar inom kommunikation 

som existerar i SMEs och en tillämpning av dessa på en bredare front i företaget, samt orga-
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niserat intressentfokus, kan resultera i att förbättra SMEs flexibilitet och konkurrenskraft.  

(Nielsen & Thomsen, 2009) 

3.3 STAKEHOLDER MANAGEMENT 

Betydelsen av stakeholder management har ökat i takt med att företag har insett att många 

olika intressenter måste tillfredsställas för att företaget skall nå sina mål. Företagets primära 

mål är fortfarande att uppfylla investerarnas ekonomiska krav, men fler intressenter än aktie-

ägarna har fått en ökad betydelse och påverkan på företaget (Carroll & Buchholtz, 2006; 

Nielsen & Thomsen, 2009). Utmaningen är att skapa en balans mellan att i första hand upp-

fylla de primära intressenternas önskemål, samtidigt som andra intressenter hanteras etiskt 

och förblir relativt nöjda (Carroll & Buchholtz, 2006; Garriga & Melé, 2008). Det kan vara 

svårt att uppnå detta, men är något som företaget bör sträva efter, då det på lång sikt är ett 

givande synsätt att leda företaget på (Carroll & Buchholtz, 2006). 

3.3.1 Intressenter 

En individ eller en grupp som har ett intresse av företagets prestationer kan sägas vara en av 

dess intressenter (Carroll & Buchholtz, 2006; Garriga & Melé, 2008). På samma sätt som 

företaget påverkar sina intressenter genom sina beslut och aktiviteter, påverkar också in-

tressenterna företaget. Vilka företagets primära intressenter är bestäms av attributen legitimitet 

(legitimacy), makt (power) och aktualitet (urgency) och dessa attribut kan variera hos 

intressenterna över tid. (Carroll & Buchholtz, 2006) 

 

Figur 2. Stakeholder typology. (Focus-project.eu, 2010) 

Legitimitet berör de intressenter som företaget uppfattar ha störst intresse i företaget. Ett ex-

empel kan nämnas ägare, anställda och kunder, vilka samtliga har en hög grad av legitimitet 

på grund av sin direkta relation med företaget. I motsats till detta har konkurrenter, media och 

aktivistgrupper en indirekt relation och därmed en lägre grad av legitimitet.  (Carroll & 

Buchholtz, 2006) 
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Makt berör förmågan hos intressenter att påverka företaget. Oavsett  om en intressent har en 

legitimitet att påverka eller inte, så ger makt möjligheten att kunna påverka. Exempelvis kan 

stora aktivistgrupper, som Greenpeace, tillsammans med media påverka företag till 

förändring, utan att ha en legitim grund. (Carroll & Buchholtz, 2006) 

Aktualitet berör huruvida en intressents krav har för betydelse för tillfället. Det handlar om 

när något är akut och måste hanteras omedelbart. Aktualitet kan uppstå exempelvis vid en 

strejk, där företaget tvingas att prioritera problemet som uppstått från en intressent som nor-

malt inte har högsta prioritet. (Carroll & Buchholtz, 2006)  

Tabell 4. Faktorer som påverkar potentiellt hot och samarbete  från företagets intressenter. (Carroll & Buchholtz, 

2006) 

 Ökar eller minskar 

det potentiella hotet 

från intressenter 

Ökar eller minskar 

det potentiella 

samarbetet från 

intressenter 

Intressenterna kontrollerar 

nyckelresurser som företaget behöver 

Ökar Ökar 

Intressenter kontrollerar inte 

nyckelresurser 

Minskar Oförändrat 

Intressenterna har mer makt än 
företaget 

Ökar Oförändrat 

Intressenterna har lika mycket makt 
som företaget 

Oförändrat Oförändrat 

Intressenterna har mindre makt än 
företaget 

Minskar Ökar 

Intressenterna agerar troligtvis 
stödjande för företaget 

Minskar Ökar 

Intressenterna agerar troligtvis icke-

stödjande för företaget 

Ökar Minskar 

Intressenterna kommer troligtvis inte 

agera alls 

Minskar Minskar 

Intressenter kommer troligtvis forma 

koalitioner med andra intressenter 

Ökar Oförändrat 

Intressenterna kommer troligtvis 
forma en koalition med företaget 

Minskar Ökar 

Intressenterna kommer troligtvis inte 
forma några koalitioner 

Minskar Minskar 
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I en undersökning har det visat sig att chefer i SMEs upplever att kravet på socialt 

ansvarstagande från intressenter enbart gör en liten påverkan på dem (Nielsen & Thomsen, 

2009), eftersom de anser att det är en liten risk att företagets varumärke eller rykte skadas av 

det (Jenkins, 2009). Bortsett från ett mindre antal miljökrav från kunder, verkar inte SMEs ha 

något större tryck på sig att arbeta med socialt ansvarstagande (Nielsen & Thomsen, 2009). 

SMEs har en tendens att prioritera sociala frågor som berör företagets omedelbara närhet, så 

som personalfrågor och lokalt engagemang i samhället (Jenkins, 2009). Detta styrks av andra 

forskare som påstår att de flesta SMEs visar ett särskilt engagemang gentemot sina anställda, 

där relationen till de dessa är av en mer personlig karaktär (Nielsen & Thomsen, 2009). 

Företagens anställda utgör en viktig intressent som företagen i första hand måste tillfredsställa  

för att det sociala ansvarstagandet skall bli framgångsrikt. Då SMEs agerar på lokal nivå, så 

blir deras lokala kunder också viktiga intressenter för företagets överlevnad (Iturrioz, Aragón, 

Narbaiza, & Ibañez, 2009). 

3.4 KINA 

3.4.1 Socialt ansvarstagande 

För att utveckla det sociala ansvarstagandet i landet har Kina hämtat inspiration från hur 

svenska företag arbetar på området, eftersom vi svenskar anses ligga i framkant vad gäller 

frågor inom exempelvis arbets- och miljöfrågor. Under 2006 besökte högt uppsatta kinesiska 

representanter en rad företag i Sverige för att undersöka deras arbete med socialt ansvars-

tagande och beskrev i efterhand ”Sverige som ett föredöme för Kina när det gäller CSR”. 

Detta besök, tillsammans med diskussioner mellan regeringarna, ledde till att Sverige och 

Kina under 2007 ingick ett unikt avtal om företagens sociala ansvar. Avtalet behandlar arbets-

villkor, arbetarskyddsfrågor, konsumenträtts- och konsumentskyddsfrågor, industriella för-

oreningar och utsläpp. (Sveriges ambassad, 2007) 

Trots detta avtal så är socialt ansvarstagande ännu inte uppmärksammat av företag i Kina 

(Chen & Zhang, 2009) och för de flesta kineser är begreppet främmande. För att det skall 

accepteras och uppmärksammas av kineser så finns ett behov av att utveckla ett motsvarande 

kinesiskt begrepp. (Murdoch & Gould, 2004) När många internationella företag kommer till 

Kina upplever de ofta konflikter kring socialt ansvarstagande, då de flesta kineser ser detta 

som ett hinder för snabb tillväxt. Dessa problem kan dock oftast lösas om företagen 

tillsammans med kineserna implementerar konkreta lösningar som kineserna ser en 

ekonomisk nytta med. När de ser en ekonomisk nytta med det, så inser de ofta att socialt 

ansvarstagande är någonting användbart. (Greenleaf-Publishing, 2006) Bland SMEs i landet 

är socialt ansvarstagande ett område där kunskapen och medvetenheten fortfarande är mycket 

låg, vilket syns på många företags agerande. Trots att det finns regleringar på området, så är 

det vanligt med överträdelser av bland annat arbetsmiljö-, skatte- och miljöregler. 

(Exportrådet, 2006a) Eftersom området socialt ansvarstagande introducerades i Kina först i 

slutet på 90-talet, så saknas det fortfarande omfattande forskning om socialt ansvarstagande i 
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Kina (Chen & Zhang, 2009). Under 2006 undersökte emellertid Exportrådet synen på socialt 

ansvarstagande hos kinesiska konsumenter, vilket visade att de kinesiska konsumenterna vid 

den tidpunkten inte tog någon större hänsyn till socialt ansvarstagande (Exportrådet, 2006a). 

Senare forskning har däremot visat att medvetenheten kring socialt ansvarstagande hos 

kinesiska konsumenter och investerare har ökat sedan dess och att det är en viktig faktor som 

dessa intressenter tar hänsyn till vid köp- och investeringsbeslut (Chen & Zhang, 2009). 

Även andra viktiga intressenter, så som aktieägare, har kommit att visa större intresse för hur 

kinesiska företag uppför sig i sociala frågor. Trots denna utveckling anser fortfarande 35 pro-

cent av kinesiska chefer att socialt ansvarstagande utgör en finansiell börda och väljer därför 

att inte arbeta med frågor på området. (Chen & Zhang, 2009) Exportrådet (2006) skriver 

också om de anställdas syn på socialt ansvarstagande och nämner att även detta område 

fortfarande är outforskat. De påstår att de flesta anställda är miss tänksamma eller rent av 

likgiltiga inför företagens uppförandekoder, som ett resultat av att företagen inte tagit hänsyn 

till de anställdas intressen vid utformandet av koderna. De anställda i Kina prioriterar sociala 

frågor som respekt från sina chefer, förbud mot påtvingade graviditetstester och hjälp med 

säkra transporter hem från arbetsplatsen.  

3.4.2 Intressenter 

Vilka individer eller grupper som har ett intresse i företag varierar mellan länder och kulturer. 

Dessa skillnader uppstår på grund av olikheter i bl.a. statsskick, ekonomisk utveckling och 

prioritering av intressenter. Då Kina har ett socialistiskt statsskick, till skillnad från de 

kapitalistiska länderna i västvärlden, får regeringen en mycket  stark position som intressent.  

(Chen & Zhang, 2009) För att nå framgång i Kina måste företag hitta personer och 

organisationer i regionen som har goda relationer med lokala myndigheter, annars kommer de 

inte få mycket uträttat. (Greenleaf-Publishing, 2006) Finansiella mål har också en 

dominerande roll som ett resultat av att landet fortfarande är ett utvecklingsland med stark 

ekonomisk utveckling och därför prioriteras inte de intressenter som inte bidrar till företagens 

ekonomiska utveckling. (Chen & Zhang, 2009) Kina är en av världens största ekonomier med 

hänsyn till köpkraftsparitet, men inkomsten per capita är fortfarande relativt låg. Enligt Danny 

Quah är inkomsten per capita det mått som bäst pekar på om ett land är ett utvecklingsland 

eller ej och att Kina enligt detta mått ”utan tvekan” fortfarande är ett utvecklingsland.  

(Radio86, 2007) 

I en undersökning gjord av Chen och Zhang (2009), där 100 böcker från Kina respektive 100 

böcker från västvärlden analyserades, visas vilken vikt intressenter ges i litteraturen. 

Frekvensen visar hur ofta intressenten i fråga tas upp som en av de viktigaste intressenterna i 

den studerade litteraturen. Till exempel anges aktieägare som en av de viktigaste 

intressenterna i samtliga böcker från både Kina och västvärlden. Nedan sammanställs ett urval 

om nio intressenter från deras undersökning där det går att se vissa skillnader.   
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Tabell 5. Jämförelse mellan västvärlden och Kina för vilken vikt intressenter ges. (Chen & Zhang, 2009) 

Intressent Frekvens (Västvärlden) Frekvens (Kina) 

Aktieägare 100 % 100 % 

Anställd 75,4 % 92,2 % 

Kund 72,1 % 80,6 % 

Låneinstitut 22,6 % 79,9 % 

Regering 41,9 % 75,4 % 

Leverantör 40,1 % 75,2 % 

Chef 24,8 % 59,5 % 

Samhället 52,4 % 43,8 % 

Allmänheten 6,7 % 19,6 % 

Det går att se att intresset för intressenter är mer koncentrerat i Kina än i västvärlden. Ett fåtal 

kinesiska intressenter ges mycket uppmärksamhet, till skillnad från västvärlden där fler in-

tressenter har större påverkan. Chen och Zhang fokuserar på de åtta viktigaste intressenterna 

då dessa har störst inflytande på företag i Kina.  

 

Figur 3. De åtta viktigaste intressenterna i Kina. (Chen & Zhang, 2009) 
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3.4.3 Kulturen 

För att svenska företag skall kunna påverka sina intressenter i Kina är det viktigt att de be-

aktar vissa kulturella skillnader vid kontakten med kineser. Några exempel är hur kineser upp-

fattar oss svenskar, den kinesiska affärskulturen och hur kommunikation och relationer han-

teras i landet (Fang, 2005). 

Fang (2005) skriver att svenskar har ett mycket stort intresse av naturen och menar dessutom 

att vi är mer intresserade av naturen än av människor. Tvärtom skall kineser värdesätta 

människor före naturen. Skillnaderna sträcker sig även till andra egenskaper och när det 

kommer till förtroende så skiljer sig svensk och kinesisk kultur mycket. Svenskar är vana vid 

att kunna känna förtroende till samhällssystemet och till andra människor (Fang, 2005; 

Carlgren, 2006). I Kina är tvärtom personliga relationer i centrum och kineser är generellt 

skeptiska till att göra affärer med främlingar (Fang, 2005). Det är nödvändigt att lägga mycket 

tid och resurser på att först upprätta en nära relation med den potentiella affärspartnern i Kina 

(Fang, 2005; Byman & Karlsson, 2008; Beijer & Sundén, 2009), även innan det är tal om att 

ingå ett samarbete med den. Det är sedan en moralisk plikt att underhålla denna relation även 

efter avslutade affärer. Detta relationsbyggande behöver nödvändigtvis inte vara uppenbart för 

svenskar eftersom svensk kultur mer fokuserar på avtal och att affärer kan göras med vem 

som helst. När affärer görs mellan svenskar så uppstår relationen i samband med att arbetet 

pågår. Affären står med andra ord i fokus och relationen är en biprodukt av den. (Fang, 2005) 

Kontakter och relationer är så viktiga i Kina att det till och med finns ett uttryck för det, 

guanxi. Det är ett mycket viktigt begrepp att ha i åtanke när man gör affärer i Kina. (Fang, 

2005) Guanxi är ett nätverk av kontakter i Kina som har en central roll i alla affärer som görs i 

landet. Det här nätverket kan därför vara en individs viktigaste tillgång. Vissa hävdar  dock att 

guanxi bara kan uppstå mellan kineser och inte mellan en kines och en utlänning. (Murdoch & 

Gould, 2004) 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till då svenska företag vill bygga upp en relation med 

sina kinesiska intressenter, är att kineser är mycket måna om att inte ”tappa ansiktet”. Att 

tappa ansiktet innebär att kinesen i offentliga och formella sammanhang får sitt anseende 

ifrågasatt, genom att exempelvis inte kunna besvara en fråga.  Detta är ytterst pinsamt för ki-

neser och ses även som en stor skam. (Schwarz, 2005; Fang, 2005) Kineser generellt säger 

inte vad de tänker på, utan istället det de tror att du vill höra (Murdoch & Gould, 2004). Det är 

även viktigt att ta hänsyn till ålder, hierarki och status, vilka alla är faktorer som påverkar hur 

en kines skall bemötas. Att tappa ansiktet har även än roll för företag, vilket ses genom att 

kinesiska företag inte vill göra affärer med mindre företag än de själva, eftersom det ses som 

något som skadar deras image. (Fang, 2005) 
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3.4.4 Kommunikation 

Enligt forskning kommunicerar kinesiska företag årligen ut sitt sociala ansvar främst via fi-

nansiella rapporter eller specifika rapporter om socialt ansvarstagande. Denna information är 

dock ofta bristfällig och svår för företagens intressenter att följa upp och använda som 

beslutsunderlag. Informationen kan därför liknas vid en monolog eftersom det inte 

förekommer en interaktion mellan företag och dess intressenter. Företag i Kina använder inte 

kommunikation som ett medel för att tillsammans med sina intressenter förbättra företagens 

sociala prestationer. (Chen & Zhang, 2009) 

Chen och Zhang (2009) skriver att det behövs en interaktiv kommunikation mellan företaget 

och dess viktigaste intressenter och har delat in företags intressenter i fyra grupper. I grupper-

na A och C återfinns de intressenter som har liten påverkan på företagens sociala ansvar. 

Skillnaden mellan grupp A och grupp C är att intressenterna i grupp A har högre förutsäg-

barhet än de i grupp C. På samma sätt förhåller sig grupp B till grupp D. I grupperna B och D 

återfinns de intressenter med stor påverkan, de åtta intressenter som Chen och Zhang foku-

serat på i sin undersökning. Med förutsägbarhet åsyftas till vilken grad företag kan förutsäga 

intressenternas förväntningar och deras agerande kring socialt ansvarstagande. Att ta hänsyn 

till förutsägbarheten hos intressenter är särskilt viktigt på den kinesiska marknaden som via 

sin kraftiga utveckling är i ständig förändring. Företag behöver ge intressenter i grupp B och 

särskilt grupp D stort fokus, eftersom de kan bidra till företagens arbete med socialt 

ansvarstagande, samtidigt som de kan påverka företagens sociala ansvar och finansiella 

resultat. 

 

Figur 4. Metoder för kommunikation med intressenter. (Egen bearbetning, Chen & Zhang, 2009) 

Modellen innehåller tre metoder för kommunikation med intressenter; (1) informera, (2) 

lyssna och (3) interagera. Informera innebär att företaget skall informera sina intressenter om 

sitt sociala ansvar, utan att lägga större vikt vid vad dessa intressenter anser om det sociala 

ansvarstagandet. Nästa steg, lyssna, innebär att företaget utöver att informera även skall ta 
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hänsyn till vad intressenterna anser och anpassa sitt sociala ansvarstagande därefter. Tredje 

och sista steget är en interaktiv kommunikation mellan företaget och de intressenter som har 

störst påverkan på företagets sociala ansvar. Det är viktigt att upprätta ett samarbete med 

dessa intressenter och att båda parter är villiga att anpassa sig efter den andres behov. De två 

första stegen utgör med andra ord envägskommunikation och inte den interaktiva kommu-

nikation som Chen och Zhang anser som nödvändig mellan företag och dess intressenter. Ge-

nom att använda denna modell anser Chen och Zhang att företag kan förbättra sitt sociala an-

svar genom ett starkare samarbete och stöd från sina intressenter och samtidigt kunna anpassa 

sitt sociala ansvar efter olika intressenters behov. Detta skall bidra till samhällets välfärd och 

skapa hållbar utveckling i världen. I slutändan medverkar denna metod till att sprida kunskap 

kring socialt ansvarstagande och underlättar därmed beslutsfattande för företagens 

intressenter. (Chen & Zhang, 2009) 

3.4.5 Stöd 

Svenska företag försöker ofta att säkerställa att mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 

miljöstandarder efterföljs, men saknar ofta kunskapen får att påverka inom dessa områden i 

Kina. Detta försvåras ytterligare på grund av komplexiteten kring socialt ansvarstagande i 

Kina. Därför erbjuder Exportrådet hjälp till företag inom detta område och vill att all deras 

personal eftersträvar att vara ambassadörer för höga etiska standarder, beredda att uppmuntra 

sina klienter att följa dessa standarder.  (Exportrådet, 2006b) De gör detta genom att bland 

annat hjälpa företagen med att utforma en strategi för deras sociala ansvar i Kina, informera 

kring arbets- och miljöfrågor och hitta lämplig samarbetspartner i landet. (Exportrådet, 2006a) 

På grund av att social ansvarstagande på senare tid har uppmärksammats av Kina, så har 

samarbetet ökat mellan de kinesiska myndigheterna, vilket har sin grund i att socialt 

ansvarstagande är ett område som skär över ministeriegränserna. (Sveriges ambassad, 2007) 

De kinesiska myndigheterna är dock i många fall motvilliga att ta upp frågor som kan 

resultera i negativ uppmärksamhet för partiet och landet. Trots detta går det att se ett ökat krav 

från myndigheterna att företag skall efterfölja arbets-, hälso- och säkerhetsvillkor. Deras 

arbete försvåras dock på grund av resursbrist. (Murdoch & Gould, 2004)  
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4 EMPIRI 

Följande empiri baseras på tre fallstudier av SMEs med olika former av verksamhet i Kina. 

Materialet har insamlats med hjälp av intervjuer med en person från respektive företag. För 

att få en så öppen och ärlig diskussion som möjligt med varje respondent, så garanterades 

företagen anonymitet i uppsatsen. Vårt syfte är inte att jämföra de olika företagens svar på 

våra frågor och därför presenteras de heller inte var för sig. Empirin kommer istället att 

presenteras som en löpande text där relevanta svar från fallföretagen tas upp i relevanta 

sammanhang. Det kan vidare tilläggas att vi har valt att inleda vissa avsnitt med ett citat och 

därmed frångått något som kan ses som en huvudregel, eftersom vi anser att dessa citat på ett 

målande och intresseskapande sätt ger en inblick för den kommande texten.  

4.1 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 

Här repeteras kort vad respektive företag har för verksamhet i Kina, för att underlätta 

läsningen av den kommande texten. Samtliga företag är lokaliserade i Peking.  

 Carlsson (Affärsutvecklare, Corporatia) 

Företaget bedriver enbart försäljning och verksamheten i Kina bedrivs genom ett s.k. 

Business Support Office (BSO). Företaget ser de tre kineserna i detta BSO som sina 

egna anställda. 

 Svensson (VD, Socialia) 

Företaget har inköp och försäljning och anställer två kineser som fungerar som en 

kontrollfunktion hos en av företagets samarbetspartners med 250 anställda. Företaget 

låg tidigare i förhandling om att köpa upp denna samarbetspartner och de har 

fortfarande ett mycket nära samarbete.  

 Rogersson (VD, Responsalia) 

Företaget har ett dotterbolag med 25 kinesiska anställda som producerar och säljer 

nischade produkter till stora kunder i Kina. 

4.1.1 Inget nämnvärt krav på socialt ansvarstagande 

”Det är pengarna som styr i Kina... människovärdet är noll. [...] I 

Kina upplever jag egentligen aldrig att sådana krav ställs, utan det är 

pengar, pengar, pengar.”  

– Carlsson 

Denna åsikt delas av samtliga respondenter och var något som de påpekade under flera 

tillfällen under intervjuerna. Svensson berättar att kravet på socialt ansvarstagande inte är 

särskilt påtagligt och att det i slutändan är prislappen som är avgörande. Det nämndes även att 

västföretag generellt har ett väldigt gott rykte i Kina och att det sociala ansvaret är något som 

"löser sig självt"  när företag från västvärlden kommer till Kina. Svenska företag klarar sig 
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ofta undan kravet på socialt ansvarstagande på grund av sitt goda rykte och intressenter i 

utlandet oroar sig sällan för att svenska företag skall uppföra sig felaktigt. Många företag "ser 

ju upp till svenska företag" , förklarar Carlsson. 

Det främsta kravet på socialt ansvarstagande som ställs på företagen kommer oftast från 

företagens intressenter i västvärlden, så som stora kunder, som ofta har policies inom socialt 

ansvarstagande som de kräver att deras leverantörer skall efterfölja. Svensson berättar dock att 

det i slutändan är pengar som styr vilket krav de har på socialt ansvarstagande även från 

intressenter i väst. De förväntas följa samma principer i Kina som i Sverige, men menar att 

detta krav sällan går utöver det som krävs av svensk lagstiftning.  

"De kontrollerar att man lever upp till vissa grundläggande krav. Gör 

du det, vilket i princip är följa svensk lagstiftning, sen är det pengar 

som talar. [...] Vi måste se till att leva upp till den standard som de är 

vana vid. Det vill säga, vi gör ingen skillnad på om vi finns i Kina 

eller i Sverige, så vi ställer krav på allt från arbetsmiljö och de här 

bitarna.” 

– Svensson 

Från kinesiskt håll finns sällan krav på socialt ansvarstagande från företagens intressenter. 

Internt får företagen främst krav på löner från de anställda, vilket de prioriterar högre än goda 

arbetsförhållanden. Externt ställs i princip inga krav på företagen. Svensson påpekar att de 

"inte är tillräckligt stora"  för att dra till uppmärksamhet från bland annat media. Detta 

varierar dock beroende på var i landet företaget befinner sig. Svensson nämner bland annat att 

företag i storstäder som Peking ofta "har ögonen på sig på ett annat sätt" från regeringen. Det 

finns dock ett fåtal grundläggande krav från myndigheter när företagen startar sina 

verksamheter i landet och även vissa krav på miljöpåverkan.  

”Myndigheter ställer krav när man bildar bolag. Där måste man ha 

conduct codes och så vidare och det är en grundförutsättning när man 

bildar bolag. Men det tror jag mer är en standarddokumentation som 

de har. […] Men det finns inga uttalande krav. Jag har inte hört 

någon punkt som har sagt att vi behöver se bevis på att ni verkligen 

tar ett ansvar.” 

– Rogersson 

"Trafiken är ju ett jätteproblem där borta, så att det vet jag att där är 

ju rätt tuffa myndighetskrav med utsläpp och sådant där, även för 

industrin. Jag vet ju att många industrier har ju egna kolpannor och 

sådant och det håller ju på att förbjudas mer och mer." 
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– Svensson 

Carlsson nämner vidare att förtroende mellan företag i Kina fortfarande är ett stort problem 

och att krav på socialt ansvarstagande därför hamnar i skymundan. Det är inte ovanligt att 

kinesiska företag avviker från det som avtalats, vilket skapar prob lem med bland annat 

leveranser och betalningar. "Det är lätt att säga att man inte vill tappa ansiktet i den här 

affären och alltså fortsätter jag inte med den" , förklarar Carlsson. Företagen i Kina kräver 

därför "att vi skall kunna leverera det vi säger att vi skall leverera" . Detta förtroende till att 

företag levererar enligt överenskommelse är ofta viktigare än att det som levereras uppfyller 

mått på kvalitet eller att företaget tar ett socialt ansvar.  

Enligt Svensson är det största problemet inte att vi västerlänningar kommer till Kina och 

kräver billig arbetskraft, utan att det är den nya medelklassen i landet som kräver att där finns 

billig arbetskraft för att kunna bibehålla den levnadsstandard de fått.  

”Det är de som startar företag, det är de som får mellanchefsjobben 

och det är de som köper de här bilarna. Och finns det inte de du kan 

anställa för en dollar om dagen, så kommer de inte kunna bygga sina 

stora industrier." 

– Svensson 

Trots att företagen inte känner något större krav att ta ett socialt ansvar, så väljer de ändå att 

själva ta ansvar inom vissa delar på området.  

4.1.2 Starkt fokus på anställda och miljö 

”Vi var nere på en fabrik i Dalian för ett tag sedan och när vi gick ut 

därifrån så sa vi som så, det här företaget skall vi sälja filter till, 

punkt slut. Det får bli den rabatt det blir. För att vi måste hjälpa de 

här människorna. Det var ju till och med så att när jag skulle mäta 

partikelhalterna i luften så var det fara för min egen hälsa och det var 

bara tio minuter i fabriken… En del av de här människorna kommer 

inte bli mer än fyrtio. Då kan man ju säga att man faktiskt känner ett 

socialt ansvar. [...] Vi måste ju maximera vår vinst naturligtvis, men i 

det här specifika fallet så kände vi att här måste vi göra något, den 

här affären måste vi ta, punkt slut. Gör inte vi detta så kommer det 

förmodligen inte bli någon affär där och de kommer inte köpa av 

någon annan heller. Man känner ju ofta med de fabriksanställda, att 

så här kan vi inte ha det.” 

– Carlsson 
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(Dalian är en stad med omkring 6,2 miljoner invånare) 

Detta är ett målande exempel på hur svenska företag hanterar frågor inom socialt 

ansvarstagande och den känsla de har för anställda i sina kinesiska verksamheter. Carlsson 

poängterade dock att detta inte är en hållbar lösning på problemet med dåliga 

arbetsförhållanden i kinesiska fabriker, men att det för det här specifika fallet var möjligt för 

dem att sänka priserna på grund av stöd från svenska myndigheter. Denna syn, att det är 

viktigt att ta god hand om anställda och få dem att trivas, beskrivs av företagen som "den 

svenska mentaliteten" och också som något som är starkt förankrat i svenska företags sociala 

ansvarstagande. 

”Vi är skolade i den svenska mentaliteten så socialt ansvarstagande 

för oss är att vi tar hand om de människor som vi anställer enligt 

svenska lagar och förordningar. […] Vi försöker vara bäst i klassen… 

vi försöker ta hand om dem som vi anställer. [...] Vi försöker få dem 

att komma in i familjen och känna att vi finns där." 

– Rogersson 

Under sina besök i Kina upptäckte företagen missförhållanden för kinesiska anställda, 

förhållanden de upplevde som ett stort problem. De bevittnade det människovärde som 

Carlsson beskrev för oss, att företagen i jakt på pengar och minskade kostnader prioriterade 

bort säkra vistelser och transporter för de anställda. Rogersson berättade att de var beredda att 

ta ett ansvar och betala mer för att förbättra dessa förhållanden för sina anställda och se till 

"att de reser på ett säkert sätt och att de inte bor på dåliga ställen, så att de inte råkar ut för 

något" . Samma syn som de kinesiska företagen har på pengar gick även att se hos de 

kinesiska anställda. Deras starka begär för pengar fick dem ofta att utsätta sig själva för risker 

och prioritera arbete före hälsan. Ett stort problem bland de kinesiska anställda är att de jobbar 

för mycket, trots tillsägelser från företagen. "Kineser generellt [...] löper alltid en stor risk att 

gå in i väggen" , berättar Carlsson och säger att företaget i princip måste säga till de anställda 

"att nu måste ni ta ledigt" . 

Även om frågan om anställda var kärnan i samtalen med företagen, togs även miljön upp som 

en viktig del av deras sociala ansvarstagande vid ett flertal tillfällen. De miljöproblem de 

mötte i Kina var något de omgående ville förändra inne i fabrikerna hos både sina leverantörer 

och kunder, men även utanför fabrikernas områden. Svensson berättar att företaget löste 

miljöproblemen med hjälp av en Code of Conduct som de utformade tillsammans med sin 

samarbetspartner där det bland annat reglerades vilka kemikalier som var tillåtna inne i 

fabriken och att de i efterhand var noga med att kontrollera att dessa koder efterföljdes. 

Carlssons företag förbättrar miljön genom att istället sälja miljöteknik till sina kunder och 

säger att deras mål är att förbättra miljön, i och utanför sina kunders fabriker, till "bättre 
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nivåer än de hade kunnat tänka sig" . "Skitig luft har de gott om där nere" säger Carlsson och 

beskriver att han känner en stolthet och tillfredsställelse i att arbeta för ett miljöföretag som 

förbättrar människors levnadsförhållanden, speciellt i ett smutsigt land som Kina.  

På frågan om företagen skänker pengar till välgörande ändamål berättar Svensson och 

Rogersson att de ser detta som en "självklarhet" . Svenssons företag har exempelvis valt att 

skänka pengar till en skola i Zimbabwe, vilket täcker skolans kostnader för mat till alla 

barnen. Företaget tog detta beslut genom att alla anställda fick vara med och rösta fram till 

vilken ändamål företaget skulle bidra med pengar. Denna del av företagens sociala ansvar är 

dock ingenting de normalt marknadsför utåt, utan något som de gör för att det är rätt att göra.  

De här frågorna, om hur företaget skall gå till väga för att förbättra anställdas 

arbetsförhållanden och miljön i och utanför fabrikerna, är dock ingenting som företagen har 

en specifik strategisk plan för.  

4.1.3 Utformning av och arbete med socialt ansvarstagande 

Det sociala ansvaret är istället något som kan återfinnas i företagens kultur eller som Carlsson 

uttrycker det; "det ligger liksom i huset, intalat" . De försöker att skapa en trevlig stämning 

och en ökad delaktighet inom företagen och på så sätt få anställda att vilja arbeta hos dem 

länge. Begrepp som socialt ansvarstagande används med andra ord inte, "utan det ligger i 

svenskarnas mentalitet att de anställda skall ha det på ett visst sätt"  enligt Rogersson. 

Rogersson menar vidare att de arbetar med sociala frågor på ett mer personligt plan, där 

problem som uppstår tas upp och diskuteras direkt.  

”Egentligen finns det ingen separat plan för ansvarstagande när vi 

startade i Kina. […] Vi hade tur att träffa… Ni vet kanske själva när 

man träffar människor som har ungefär samma uppfattning som en 

själv… samma världsbild. Jag vet inte hur jag ska förklara men… när 

du känner att det fungerar. Så kommer man överens och så skriver 

man inte så där väldigt mycket utan man är överens och man känner 

att det här fungerar.” 

– Rogersson 

I motsats till de andra två respondenterna, berättar Svensson att företaget har en Code of 

Conduct med regleringar inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö som utgör 

grunden i deras sociala ansvarstagande. Koderna utformades av ledningen som utifrån 

företagets förutsättningar anpassade koderna efter de krav som ställdes från företagets kunder. 

Det dokument som koderna utgör är offentligt och något som företaget visar upp under 

diskussioner med sina kunder. 
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Även andra intressenter har påverkan på företagens sociala ansvarstagande och företagen har i 

sin tur påverkan på dem. Företagen är mycket medvetna om vilka dessa intressenter är och på 

frågan om vem av dem som har störst påverkan på företagets sociala ansvarstagande tas 

anställda återigen upp i samtalen.  

4.1.4 Anställda har störst påverkan på företaget 

”Jag tror att den största intressenten naturligtvis är de anställda. 

Dem lyssnar vi mycket på. Jag kan inte säga att det finns några andra 

intressenter som påverkar när det gäller socialt ansvarstagande. Utan 

det är det kinesiska samhället i stort där man måste börja ta ansvar 

för alla människor.” 

– Rogersson 

Det är tydligt att anställda spelar en stor roll i företagens verksamheter i Kina. Därför ses det 

som mycket viktigt med personalvård, särskilt i Kina, eftersom det är väldigt enkelt för de 

kinesiska anställda att byta arbetsplats. Rogersson berättar om att det är lätt att få tag på folk 

men svårt att behålla dem, framförallt de som har utbildning. I storstäder är lojaliteten ofta 

mycket lägre än vad företagen är vana vid i Sverige, vilket skiljer sig mot landsbygden där 

anställda fortfarande är lojala mot arbetsgivarna. Många företag upplever den höga 

personalomsättningen som ett stort problem, vilket även Carlsson antydde.  

”Ni kanske känner till det amerikanska företaget Eaton. De har en 

fabrik i Shanghai och över det kinesiska nyåret så förlorade de 600 

arbetare som inte kom tillbaka. Det är för att de hittade ett annat jobb 

som gav kanske några kronor extra i timmen. Därför är personalvård 

väldigt viktigt.” 

– Carlsson 

Det nämns vidare att de anställda inte tar upp sina problem eller krav med facket, eftersom de 

inte tror "att facket skulle hjälpa dem ändå" . Samtliga respondenter upplever att facket har en 

mycket begränsad eller helt obefintlig påverkan i Kina. "Jag vet inte ens om fackföreningar är 

tillåtna" , säger Rogersson. Det beskrivs att företagen har en relation direkt med sina anställda, 

utan inblandning av facket, och att när problem uppstår så byter de arbetsplats istället för att ta 

diskussionen med företaget eller facket.  

Svensson tillägger att företagets kunder måste ha ett intresse av att företage t tar ett socialt 

ansvar och att de ser det som något viktigt. Detta ansvar utgör i ett sådant fall ett 

konkurrensmedel för företaget eftersom de inte alltid kan "konkurrera med den absolut 

billigaste kinesen" . Det är även viktigt att skapa ett intresse för socialt ansvarstagande hos 
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företagets övriga intressenter och få dessa att se en ekonomisk nytta med det. På så sätt kan 

företagen påverka dessa att ta ett större socialt ansvar.  

4.1.5 Pengarna styr 

”På något sätt så är ju vi där borta… jag menar vi är ett 

vinstdrivande företag. Vi är där för att tjäna pengar och det skall vi 

göra på ett sätt som i våra ögon är rätt. Men vi kan inte påverka 

landet att ändra sig. [...] Vi kan påverka vår närhet och det gör vi. Vi 

väljer utifrån det. Men att vi skall påverka Kinas hållning till Tibet, 

det tror jag inte riktigt vi har i vår åtanke." 

– Svensson 

Företagen upplever det som problematiskt att påverka socialt ansvarstagande i stort i Kina, 

men nämner ett antal medel som kan användas för att påverka intressenter i deras närhet. 

Rogersson berättar att de främst kan påverka genom att göra ett grundligt förarbete i valet av 

vilka intressenter de skall påbörja ett samarbete med, där de ställer krav på potentiella 

leverantörer innan de påbörjar samarbetet. Det påstås vidare att det i Kina finns ett överflöd 

av leverantörer och att de därför har möjligheten att välja fritt, vilket skapar en maktposition 

för företaget. Carlsson har sitt sätt att handskas med dessa problem.  

”Då får man köra det här kinesiska sättet, att då betalar man inte 

eller så väljer man en annan. Man berättar helt enkelt att sådana här 

förhållanden har ni, vi är inte beredda att köpa från er om ni inte 

ändrar detta. En sak fungerar bra mot kineser det är att hålla igen 

betalningen, alternativt leverera ingenting förrän du har fått betalt. 

Det språket fungerar alltid. Det är egentligen det enda språk de 

lyssnar på. […] Om vi inte hade varit nöjda över hur saker 

produceras, på grund av att det skulle leda till att svärta ner vårt 

namn till exempel, då skulle vi definitivt säga som så här, fixa detta 

annars byter vi leverantör ... Det finns massor i Kina.”  

– Carlsson 

Något som förhindrar att företagen försöker påverka intressenter bortom deras omedelbara 

närhet är bristen på resurser. "Vi har ju inte pengaresursen att dra igång någon slags 

påverkanskampanj mot myndigheter eller någon annan typ av intressent" , menar Rogersson 

och berättar vidare att det bästa sättet att påverka är att visa upp hur västerländska företag vill 

att affärer skall bedrivas. Svensson säger att om de vill få större påverkan än idag, måste 

företaget växa i Kina och därmed få ökade möjligheter till att påverka. Företagen uttrycker en 

vilja att ta ett större socialt ansvar i landet, men att konkurrensen med kinesiska företag där de 
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anställda "inte har några tänder"  gör att de måste fokusera sina resurser på andra håll för att 

kunna hålla rimliga priser på sina produkter och tjänster.  

Företagen känner också att det inte fungerar att komma till Kina och bara ställa krav på sina 

intressenter, utan att det måste finnas ett samarbete och en dialog dem emellan. Företagen är 

överens om att det inte fungerar "att bara ställa kravet och hoppas på det bästa" , utan att de 

måste arbeta tillsammans med sina intressenter. De känner också att kineserna är villiga att 

följa de krav som ställs på dem, så länge företagen hjälper dem ekonomiskt eller när de själva 

ser den ekonomiska nyttan med förändringarna. Företagen säger att de försöker skapa ett 

samarbete med den intressent de känner att de verkligen kan påverka, de anställda. 

I de lägen företagens intressenter besitter maktpositionen, finns det delade meningar från 

företagen hur problemet att påverka en starkare intressent att ta ett större socialt ansvar kan 

lösas. Rogersson menar att det enda företag i deras storlek kan göra i ett sådant underläge är 

att "antingen lämna kunden och markera sitt missnöje på det viset"  eller att de går samman 

med andra västerländska företag i landet för att gemensamt bojkotta intressenten. Carlsson 

däremot varnar för att "det är farligt att knyta upp sig för mycket mot en leverantör" . 

"Man måste se till att ha andra backup. Säg att du har hittat en 

jättebra leverantör […] ja då ser du till att inte lägga all produktion 

där, utan du lägger produktion hos någon annan också. Då har du en 

konkurrenssituation direkt. Då kan du påverka. Det är så många av 

våra kunder gör också. De kan köpa jättemycket av oss och när de 

köpt jättemycket av oss under fem års tid så köper de konkurrensfilter. 

Då kan man undra varför gör dem det? Jo, inte för att de är nöjda 

med konkurrenten utan bara för att sätta press på oss. Vanligt 

affärstänk brukar funka rätt bra.” 

– Carlsson 

För att kunna ingå i ett samarbete och därefter kunna påverka sina intressenter, är det otroligt 

viktigt att företagen först bygger upp starka relationer med dessa intressenter.  

4.1.6 Relationer är nyckeln till påverkan 

”Och vips så är det en bil som avlöser och kör vidare till fabriken. 

När jag frågade vem det var som hämtade oss svarade kollegan att det 

var en VD på ett närliggande företag som jag känner sedan tio år 

tillbaka. Så hon ringde till en VD som hon hade varit snäll mot för tio 

år sedan och han ställde upp på att köra oss den sista biten. Detta 

hade aldrig hänt i Sverige! Sådana här långvariga relationer är 

jätteviktiga att få och de värdesätter dessa relationer jättemycket.” 
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– Carlsson 

Carlssons exempel målar tydligt upp vikten av att bygga starka relationer med individer i 

Kina. Det handlar inte så mycket om att bygga relationer till företag så som företag i 

västvärlden är vana vid att göra, utan snarare om att hitta nyckelpersoner och bygga upp en 

stark relation till dem. Företagen påpekar att hela Kinas kultur är uppbyggt kring detta synsätt, 

"jag har en vän som har en vän som fixar detta åt dig"  och att det fortfarande är väldigt 

mycket affärer som genomförs på detta sätt i Kina.  

"Det kallas ju guanxi där borta och det handlar ju om att man skall ha 

en relation till en person. Du skall ju skapa en relation först innan du 

gör en affär i Kina.” 

– Svensson 

Det goda rykte svenska företag har i landet underlättar relationsskapandet för företagen. 

Sverige har många stora och välkända företag som kineserna kan allt om och följer 

regelbundet. De känner att det kan vara fördelaktigt att vara svensk när de försöker påverka 

sina intressenter eftersom svenskar är "tålmodiga, lugna och tystlåtna" , egenskaper som 

kineserna uppskattar då det ofta tar lång tid att bygga relationer i Kina. "Amerikaner har 

svårare nere i Kina för att de har så bråttom" , förtydligar Rogersson. 

När företagen bygger relationer är det viktigt att de tar hänsyn till kulturen, annars riskerar 

företagen att missförstånd uppstår i kommunikationen med kineserna. De nämner att många 

problem i samarbetet och möjligheten att påverka har sitt ursprung i kulturella skillnader och 

att de inte förstår hur kineser vill ha det.  

4.1.7 Olikheter skapar problem i kommunikationen (internt) 

”De säger en sak i ett e-mail och vi uppfattar det på ett annat sätt, vi 

svarar på en sak och de undrar vad det var för svar […] Man måste 

svara på ett speciellt sätt för att inte bli missförstådd. […] Jag har till 

och med diskuterat med dem där nere, att om ni skall prata med oss 

här i Sverige, så måste ni göra på det här sättet. Här har ni en manual 

för hur ni skall prata med svenskar, i synnerhet svenska män. På 

samma sätt måste vi resonera när vi pratar med dem.” 

– Carlsson 

Det är stor skillnad på hur svenskar och kineser arbetar, vilket ges flera exempel på från 

företagen. Företagen anser att kineserna arbetar alldeles för hårt och det är något som 

företagen försöker motverka. Rogersson berättar att "de nerlagda arbetstimmarna är 

fruktansvärda"  och att det är något de diskuterar med dem. Samtidigt förstår Rogersson att det 
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ingår i kinesernas kultur att arbeta på detta sätt, men försöker åtminstone få dem att gå på 

regelbundna hälsokontroller. Om företagen försöker gå längre i sin påverkan att få de 

anställda att arbeta mindre så märker de att "de uppskattar det, men kör vidare ändå" . Det är 

ingenting de uttryckligen svarar på, men enligt Carlsson innebär ett uteblivet svar oftast nej i 

Kina, "för nej vill man inte säga. Det är ett språk som man måste lära sig" . Att kunna 

kinesiska hade inte gjort någon skillnad eftersom det är en så annorlunda kultur, förklarar 

Carlsson. Vidare nämner Rogersson att "det finns en barriär"  och att de anställda i Kina ofta 

väljer att undanhålla information som framställer dem i dålig dager. Eftersom företaget inte 

får reda på allt blir det svårare att veta vad som behöver göras inom det sociala 

ansvarstagandet. "Det är möjligt att vår VD får krav på sig som han hanterar på sitt kinesiska 

sätt" , förklarar Rogersson. För att företagen skall lyckas att forma något som fungerar måste 

de låta kineserna sköta saken själva.  

”Det där är ju nyckeln till framgång i Kina, att man tillsammans med 

dem formar något som är framgångsrikt. [...] De hanterar varandra 

på ett sätt som inte vi klarar av. […] Man har samma mål men helt 

olika vägar att nå målet. [...] Kan vi lägga ramarna för hur vi vill att 

de skall arbeta och sen så löser de det på sitt sätt, då kommer vi 

väldigt långt.” 

– Carlsson 

Företagen tror att även extern kommunikation av socialt ansvarstagande skulle kunna påverka 

dem positivt. Deras storlek har dock inverkan på hur de kommunicerar.  

4.1.8 Imponerar genom fasad och inte socialt ansvarstagande (externt) 

Företagen anser att extern kommunikation av socialt ansvarstagande är något som skulle 

påverka dem positivt. I de fall deras sociala ansvar har blivit känt har de fått förbättrat rykte 

hos sina kunder och Carlsson berättar även att de fått det enklare att attrahera anställda som 

delar företagets värderingar. De kommunicerar dock inte ut sitt sociala ansvar på ett 

strategiskt sätt. Svenssons företag har visserligen ett dokument som deras kunder får ta del av, 

men arbetar inte strategiskt med kommunikation i syfte att förbättra företagets rykte. Carlsson 

har inte sett några mindre företag "som gör sådana här grejer"  och menar att det är något som 

större företag gör och då i "syfte att sälja mer" . Carlsson menar att företag kommunicerar 

externt när de når en viss storlek och måste ta till nya taktiker för att nå de sista 

marknadsandelarna. 

”Problemet är när ett företag blir väldigt stort, då kan det bli som en 

koloss och då måste man personifiera företaget har jag en känsla av. 

Men när det gäller små företag så är de personifierade redan.”  
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– Carlsson 

Det är däremot viktigt för mindre företag i Kina att ge sken av att vara större än de egentligen 

är. Den externa kommunikation som företagen beskriver som väsentlig och som direkt 

påverkar deras rykte positivt, är hur de framställer sig storleksmässigt. I den kinesiska 

affärskulturen råder generellt skepsis gentemot mindre företag och särskilt företag som inte är 

registrerade i landet. Kinesiska företag lägger främst stor vikt vid antalet anställda deras 

samarbetspartners har och fokuserar inte lika mycket på omsättning. Därför är det viktigt för 

mindre företag att försöka komma runt detta problem genom att framhäva annat i 

diskussionerna med sina intressenter.  

"Du måste ha muskler när du är där. Man måste imponera lite grann 

på kineserna. Det är inget kul att köpa av ett litet skitföretag. Så 

känner kineserna, så det gäller att blåsa upp ballongen så mycket man 

kan när man är där." 

– Rogersson 

Även om företagen förstår nyttan med strategiskt arbete kring socialt ansvarstagande, så tar de 

inte hjälp med att göra det. 

4.1.9 Företagen utnyttjar inte hjälp för att påverka 

Det framkom under intervjuerna med företagen att de inte känner till vart de kan vända sig för 

att få hjälp att påverka intressenter att ta ett ökat socialt ansvar. "Jag känner inte till att det 

finns något sådant", förklarar Rogersson. Carlsson berättar att de inte skulle bry sig om att ta 

hjälp, utan "köra på den enkla vägen"  och "bara rakt upp och ner ta en diskussion"  med 

intressenten i fråga. Om de hade försökt ta hjälp så hade det inte haft någon effekt i Kina, tror 

Carlsson. Trots att samtliga företag har varit i kontakt med Exportrådet gällande sin kinesiska 

verksamhet, har ingen av dem tagit någon hjälp av Exportrådet för frågor inom socialt 

ansvarstagande. "Jag vet inte ens om de arbetar med sådana frågor överhuvudtaget" , säger 

Rogersson. 

Ett annat alternativ som togs upp var lobbyverksamhet genom bland annat företagsgrupper, 

rotaryklubbar och svenska handelskammaren. Carlsson förklarar att de framför allt är 

intresserade av att ha kontakt med kinesiska institutioner och skapa en god relation med 

lokala myndigheter, för att på så sätt få tillgång till nyckelpersoner som kan vara viktiga i 

deras påverkansarbete.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp vår teoretiska referensram. 

Genom denna analys syftar vi till att ge en ny förståelse kring vårt ämnesområde. 

5.1 KRAV PÅ SOCIALT ANSVARSTAGANDE 

Det finns inget större krav på socialt ansvarstagande från företagens intressenter i deras 

kinesiska verksamheter, bortsett från ett fåtal grundläggande krav från företagens kunder 

(Nielsen & Thomsen, 2009) som i princip innebär att följa svensk lagstiftning. Detta beror 

delvis på att svenska företag har ett mycket gott rykte i landet och att kinesiska intressenter 

ser svenska företag som ett föredöme inom socialt ansvarstagande (Sveriges ambassad, 2007). 

Företagen förklarar att så länge det är företag från väst som etableras i landet så litar de 

kinesiska intressenterna på att verksamheten kommer bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. (se 

avsnitt 4.1.1) Kineserna borde dock vara aktsamma till att ha för stort förtroende till 

västvärldens ansvarsfullhet, eftersom det ur intervjuerna framkom att det inte är självklart att 

företag från väst vill ta ett socialt ansvar.  (se avsnitt 4.1.1) En vanlig uppfattning är att många 

företag etableras i Kina för att utnyttja de konkurrensfördelar landet har att erbjuda b land 

annat i form av billig arbetskraft och det är därför inte orimligt att anta att de i alla situationer 

inte är beredda att öka sina kostnader genom att exempelvis ta ett socialt ansvar (se avsnitt 

4.1.5). Så varför tar företag ett socialt ansvar? Det är ju uppenbart att de inte väcker någon 

uppmärksamhet hos media eller andra intressenter och därför inte skulle behöva ta ett socialt 

ansvar alls. I ett spektrum med två extremer av anledningar till att ta ett socialt ansvar är det 

rimligt att anta att företagen befinner sig någonstans i mitten och baserar sina beslut på både 

själviska och osjälviska grunder (om osjälviska grunder hade existerat). Om det hade varit av 

rent själviska anledningar i syfte att skapa konkurrensfördelar, så hade företagen rimligtvis 

kommunicerat ut sitt sociala ansvar mer strategiskt och exempelvis dragit mer fördel av det 

filantropiska ansvar de tar. Om det i motsats hade berott på rent osjälviska anledningar, så 

hade företagen inte alls prioriterat att generera vinst, vilket de faktiskt gör. Det är 

sammantaget mycket svårt att ta ställning till varför företag väljer att ta ett socialt ansvar, 

eftersom det beror på en mängd faktorer som exempelvis den enskilda individens motiv eller 

den enskilda situation som företaget för tillfället befinner sig i (trender i samhället, 

möjligheter att arbeta med socialt ansvarstagande, etc.). Frånvaron av krav kan dessutom bero 

på att medvetenheten kring socialt ansvarstagande fortfarande är mycket låg i Kina och 

särskilt bland SMEs (Exportrådet, 2006a). Ny forskning påstår dock att medvetenheten hos 

kinesiska konsumenter och investerare har ökat med åren (Chen & Zhang, 2009), men detta 

var ingenting som styrktes av respondenterna i vår undersökning. Företagen vittnar om att 

många sociala förhållanden fortfarande är mycket dåliga i Kina, vilket bör innebära att 

kunskapen om socialt ansvarstagande antingen är mycket låg, så som Exportrådet beskrev 

situationen 2006, eller så är kineser medvetna om socialt ansvarstagande men väljer att inte 

arbeta med det (se avsnitt 4.1.2, 4.1.5 och 4.1.7). Det behöver med andra ord inte bero på en 



36 

låg medvetenhet att förhållandena fortfarande är dåliga, utan att det fortfarande inte ligger i 

kinesernas etiska värderingar att det är viktigt med sociala frågor. En annan förklaring till 

avsaknaden av krav från kinesiska intressenter kan ha sin grund i att mindre företag sällan 

drar till sig någon större uppmärksamhet från exempelvis media  (Jenkins, 2009). Det är inte 

så svårt att förstå, med vetskapen om att majoriteten av företagen i världen är SMEs  (Crane, 

Matten, & Spence, 2008), att det stora antalet företag inom kategorin SMEs gör det lättare för 

dessa företag att ”smälta in i mängden” och att allmänheten därför oftast riktar sitt intresse 

mot större företag som sticker ut från massan. Vilket krav företag har på sig beror också på 

var i landet företagen befinner sig. Det nämns att det i storstäder ställs större krav på socialt 

ansvarstagande vilket sannolikt är en följd av att myndigheterna då är i företagens omedelbara 

närhet och därmed har större kontroll. (se avsnitt 4.1.1) 

5.1.1 Främst ekonomiska krav 

Företagen känner att främst ekonomiska krav ställs från deras kinesiska intressenter och att 

andra sociala frågor prioriteras bort. Det nämns bland annat att företagens kunder i slutändan 

ser priset som avgörande och att de anställda i första hand prioriterar höjda löner. (se avsnitt 

4.1.1) Chen & Zhang (2009) förklarar detta med att Kina fortfarande är ett utvecklingsland (se 

avsnitt 3.4.2) och att finansiella mål därför får en dominerande roll eller att socialt 

ansvarstagande fortfarande är ett ungt begrepp i Kina och ännu inte fått stor uppmärksamhet i 

landet. Trots att varje nivå i modellen inte är avsedd för att användas separat, kan Carrolls 

pyramid vara intressant att användas för att analysera denna situation. Av allt att döma tar 

kinesiska företag nästan uteslutande ett ekonomiskt ansvar, den första nivån i pyramiden, och 

verkar inte alls arbeta med de andra ansvarsnivåerna. Dessutom är det ekonomiska ansvaret 

något som kinesiska företag fortfarande kämpar för att uppfylla. Kinesiska anställda har 

fortfarande dåliga villkor i form av osäkra arbetsplatser och låga löner, vilket är en aspekt av 

det ekonomiska ansvaret som många företag i Kina ännu inte nått upp till. Det är möjligt att 

företag inte fokuserar på de andra nivåerna i pyramiden innan de lyckats uppfylla det första 

och grundläggande ekonomiska ansvaret. Det är inte heller konstigt att kinesiska företag 

väljer att stanna vid det ekonomiska ansvaret med tanke på att det inte finns ett fungerande 

rättsväsende i Kina som ställer företagen till svars om de inte uppfyller de olika 

ansvarsformerna. Lagar reflekterar samhällets förhållningssätt till etiska frågor (Carroll & 

Buchholtz, 2006) och kanske är det så att kinesernas värderingar inte sträcker sig vidare än till 

det ansvar som idag tas av kinesiska företag. Även om det skulle vara så att de kinesiska 

värderingarna har ändrats på senare tid, tar det lång tid att omforma dessa värderingar till 

lagar. Västvärldens intensiva påtryckningar på Kina a tt ändra sina värderingar till att likna 

sina egna kan vara orimliga med tanke på Kinas snabba globalisering. Det kan dessutom vara 

fel av västvärlden att driva på en form av kulturell imperialism och tvinga på andra länder 

sina värderingar, något som många länder blir anklagade för (Czinkota & Ronkainen, 2007). 

Detta försvåras sannolikt ytterligare i ett land som Kina som har mycket gamla och starka 

traditioner. Å andra sidan går det att förstå västvärldens ambitioner att förändra de kinesiska 
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värderingarna, eftersom individer har en tendens att se sin egen kultur som överlägsen alla 

andra, även kallat etnocentrism (Czinkota & Ronkainen, 2007). Carrolls pyramid som 

representerar ett västerländskt synsätt är möjligen inte anpassad till andra kulturer så som den 

kinesiska. Eventuellt kan Kina behöva utveckla en egen modell som är anpassad efter deras 

värderingar och de förutsättningar som råder i landet. Det kan dock finnas fler förklaringar till 

att pengar har fått en dominerande roll i Kina.  

Att de anställda fokuserar på att få mer betalt är inte särskilt överraskande med tanke på att 

stora delar av befolkningen i Kina fortfarande lever i fattigdom och att mer pengar är en snabb 

och direkt lösning på deras akuta problem. Självklart vill de ha bättre arbetsförhållanden, 

vilket företagen delvis uttryckte under intervjuerna (se avsnitt 4.1.1), men bättre förhållanden 

tar längre tid att förändra och ger inte mat på tallriken för dagen hos de anställdas familjer. 

Men varför kommer det sig att den allt ökande medelklassen i Kina som vuxit fram på senare 

tid och andra kineser med god levnadsstandard fortfarande prioriterar pengar (se avslutande 

citat 4.1.1)? Detta kan vara svårare att förklara då hänsyn måste tas till många faktorer som 

bland annat har sin grund i kulturella värderingar. Det kan till exempel bero på att den nya 

medelklassen har vuxit fram under en kort period och att de individer som tillhör den för en 

kort tid sedan levde i fattigdom (Fang, 2005). Under denna tid, mellan 80- och 90-talet, 

uppmuntrade till och med Kinas högsta ledare det kinesiska folket att sträva efter rikedom för 

att på så sätt få fart på landets utveckling och uttryckte att ”det är ärofullt att bli rik” (Fang, 

2005). Det kan också vara så att den nya medelklassen som vuxit fram vill behålla den 

levnadsstandard de har kommit att få, vilket nämndes under samtalen med företagen, och inte 

vill återgå till de förhållanden de levde i innan. 

Som ett resultat av att den ekonomiska utvecklingen har fått sådan stor vikt för Kina som land  

(Chen & Zhang, 2009), så är det inte konstigt att de också lägger stort fokus på allt som 

hjälper landet att bibehålla denna utveckling. Landet blir bland annat mycket beroende av att 

västerländska företag bidrar till utvecklingen genom att föra in teknik i landet, teknik som 

exempelvis förbättrar infrastrukturen (Egels-Zandén, 2010). Med detta i åtanke är det 

förståeligt att socialt ansvarstagande inte ligger högst på agendan i Kina. Visserligen ställer 

kinesiska myndigheter vissa grundkrav när företag skall etableras i landet. Två av företagen vi 

intervjuat upplever dock dessa krav mer som någon form av standarddokumentation och inte 

som något direkt krav på att de måste visa att de tar ett socialt ansvar. Det tredje, Svenssons 

företag, känner dock att miljöaspekten av socialt ansvarstagande har blivit allt viktigare för 

kinesiska myndigheter och särskilt i storstadsregionerna där miljön numer är ett stort problem 

och därför har miljökraven i dessa regioner ökat. (se avsnitt 4.1.1) Dessa delade meningar om 

myndigheternas krav beror antagligen på att Svenssons företag har ett samarbete med ett 

större företag och därför upplever kraven från myndigheterna starkare, till skillnad från de 

mindre företagen (Jenkins, 2009). 
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5.1.2 Krav på förtroende 

Ett stort problem som uppmärksammas av företagen är bristen på förtroende mellan svenska 

och kinesiska företag i Kina (se avsnitt 4.1.1). Det kan bero på att svenskar har ett förtroende 

till samhällssystemet och andra människor, vilket kineser saknar (Fang, 2005; Carlgren, 

2006). Svenskar är vana vid att det går att göra affärer med vem som helst och att de inte 

kommer att bli lurade i sina affärer. Om det ändå skulle uppstå problem, så finns ett 

samhällssystem som löser konflikter och som svenskar generellt känner starkt förtroende till 

(Fang, 2005). Det är detta system som av allt att döma fungerar sämre i Kina. I Sverige finns 

även en stor samstämmighet över vad som skall ingå i ett normalt avtal och att det som står i 

det skall efterföljas. I Kina däremot finns stor osäkerhet kring avtal och det är inte ovanligt att 

exempelvis leveranser och betalningar uteblir enligt de företag vi pratat med. Företagen menar 

därför att krav på socialt ansvarstagande lätt hamnar i skymundan, eftersom företag i Kina 

främst är intresserade av att deras intressenter skall hålla avtal. (se avsnitt 4.1.1) 

5.2 FOKUS INOM SOCIALT ANSVARSTAGANDE 

5.2.1 Anställda 

Vad som främst ses som socialt ansvarstagande av företagen och vad de starkast fokuserar på 

i sitt sociala ansvarstagande är att det är viktigt att ta väl hand om sina anställda (Jenkins, 

2009; Nielsen & Thomsen, 2009). Detta märktes tydligt under intervjuerna där diskussioner 

om de anställda dominerade kraftigt (se avsnitt 4.1.2 & 4.1.4). Rogersson förklarade detta 

med att det bland annat är starkt förankrat i den svenska mentaliteten att få anställda att trivas 

och få dem att ”komma in i familjen”. De anställda skall resa på ett säkert sätt och inte bo på 

dåliga ställen som Rogersson uttryckte det, något som även Exportrådet beskriver som något 

viktigt för kinesiska anställda (Exportrådet, 2006a). Denna personliga relation, där de 

anställda kommer in i ”familjen”, är något som karaktäriserar SMEs (Nielsen & Thomsen, 

2009). 

Bakgrunden till varför anställda har en central roll för SMEs är för att de anställda har störst 

påverkan på företaget, vilket uttrycks tydligt av Rogersson som inte kan se andra intressenter 

som har påverkan på företagets sociala ansvar (inledande citat i avsnitt 4.1.4). De anställda 

har en extra viktig roll i Kina (Chen & Zhang, 2009) i och med hur lätt det idag är för en 

kinesisk anställd att byta arbetsgivare. Rogersson berättar att det är väldigt svårt att behålla de 

anställda som har utbildning, men menar samtidigt att detta problem inte förekommer i 

samma utsträckning på landsbygden där de anställda fortfarande är lojala. Även Carlsson 

förklarar att många företag i Kina upplever den höga personalomsättningen som ett problem 

och berättar att de anställda i princip kan lämna företaget över en natt om de inte är nöjda med 

sina arbetsförhållanden (citat i avsnitt 4.1.4). Därför menar Carlsson att det är mycket viktigt 

med personalvård. 
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För att ytterligare förtydliga varför anställda är företagens viktigaste intressent i Kina, kan vi 

ta hjälp av Carrolls & Buchholtz (2006) och Chen & Zhangs (2009) forskning. De anställda 

har en mycket starkare roll i Kina än i västvärlden (Chen & Zhang, 2009), vilket kan ha sin 

grund i flera faktorer. En anledning kan vara att det för närvarande är enklare för en kinesisk 

anställd att byta arbetsgivare än det är för de flesta västerlänningar och därmed får dem större 

påverkan på företaget (se avsnitt 4.1.4). Vilken påverkan en intressent har på ett företag 

förklaras av Carroll & Buchholtz (2006) utifrån tre faktorer; legitimitet, makt och aktualitet. 

Legitimiteten hos de anställda i Kina och västvärlden är likvärdig, men när det kommer till 

makt och aktualitet skiljer det sig väsentligt på grund av möjligheten att byta arbetsgivare. Att 

de anställda har lättare att byta arbetsgivare i Kina medför att deras krav på företage n blir mer 

akuta och ger dem även en maktposition i deras förhandlingar med företagen. Det är vidare 

rimligt att förmoda att SMEs sällan har råd att förlora någon anställd, eftersom majoriteten av 

de anställda förmodligen besitter värdefull kompetens för företaget. I och med att SMEs ofta 

lever på existensminimum (Iturrioz, Aragón, Narbaiza, & Ibañez, 2009; Russo & Perrini,  

2010) kan därför en förlorad anställd innebära problem. 

En anledning till att personalomsättningen är hög på företag i Kina kan vara att facket har en 

begränsad eller helt obefintlig påverkan i Kina (Egels-Zandén, 2010), vilket beskrivs av 

samtliga respondenter (se avsnitt 4.1.4). Det är inte märkligt att de anställda väljer att lämna 

företagen när de inte har ett fack att ta stöd av när de har problem med arbetsgivaren. Det är 

möjligt att lojaliteten till företagen hade varit högre om det hade funnits ett fungerande fack, 

men för närvarande är det enklare att lämna företaget än att diskutera arbetsförhållanden på 

egen hand (se avsnitt 4.1.4).  

5.2.2 Miljön 

Trots att anställda utgjorde den största delen av samtalen med företagen, så uttrycktes även en 

stark vilja att förändra miljön i Kina. Men att svenskar skulle prioritera naturen framför 

människor (Fang, 2005) är ingenting som styrktes av vår undersökning. Både Svensson och 

Carlsson menar att de har ett intresse av att minska miljöpåverkan i Kina. Carlsson beskrev 

till exempel att ”skitig luft har de gott om där nere” och fortsatte med att företaget bidrar till 

att förbättra miljön i och utanför kundernas fabriker genom att sälja miljöteknik till dem (se 

avsnitt 4.1.2). Det framgick dock av exemplet att den kinesiska kunden till en början inte var 

intresserad av att köpa denna miljöteknik, innan det blev tal om prissänkningar. En intressant 

aspekt är då att kineser påstås vara mycket fokuserade på människor (Fang, 2005; Schwarz, 

2005), vilket är svårt att se i exemplet från Dalian där en del av de anställda ”inte kommer bli 

mer än 40”. Det borde vara i kundens intresse att köpa denna miljöteknik som Carlssons 

företag erbjuder om människor är av stor betydelse. Enligt Schwarz (2005) är kineser ett 

kollektivistiskt folk där gruppens väl skall gå före individens och ”det gäller som kines att 

hela tiden tänka vad som är bra för helheten och i andra hand se till individuella intressen” 

för att på så sätt göra gott i samhället. Med detta i åtanke kan det kännas underligt att det 
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fortfarande finns fabriker där de anställda ”inte har några tänder” och där "de nerlagda 

arbetstimmarna är fruktansvärda" . Om de anställda i fabriken utgör en grupp, ett kollektiv, 

borde inte då ägaren i detta fall se till sina anställdas väl före sitt eget? Å andra sidan kan det 

uppfattas som att alla anställda är individer som är en del av det stora samhället, helheten, och 

att de anställdas intressen skall tas i andra hand för samhällets bästa. Vad samhällets bästa är 

kan dock diskuteras. Är det att alla individer, gruppen, i samhället mår bra eller att samhällets 

ekonomiska utveckling prioriteras? 

5.2.3 Filantropi 

En intressant iakttagelse som gjordes under våra intervjuer var att inget av företagen berättade 

om sina filantropiska aktiviteter på frågan om deras sociala ansvar. När det väl kom på tal 

svarade företagen att de ser välgörenhet som en ”självklarhet” (se avsnitt 4.1.2). Både 

Svensson och Rogersson tog upp att deras företag bidrar med pengar till välgörenhet, bland 

annat genom att skänka pengar till en skola i Zimbabwe och till jordbävningsoffer.  

Anledningen till att detta ämne inte togs upp av respondenterna själva under intervjuerna går i 

linje med Exportrådets undersökning om att de flesta SMEs uppträder ansvarsfullt utan att se 

det som socialt ansvarstagande (Exportrådet, 2006a). Det kan mycket väl vara så att även 

Carlssons företag ägnar sig åt filantropi, men eftersom ämnet inte togs upp av oss själva så 

kan det även av Carlsson ses som en självklarhet.  

Det kan vara så att filantropi är ett enkelt sätt för företagen att känna att de bidrar till något 

gott, utan att behöva lägga ner mycket tid och arbete. Andra former av socialt ansvarstagande 

kräver mer tid och arbete eftersom företagen menar det inte bara fungerar att komma till Kina 

och bara ställa krav på sina intressenter, utan att det måste finnas ett samarbete och en dialog 

dem emellan (se avsnitt 4.1.5). 

5.3 SOCIALA ANSVARETS UTFORMNING OCH ARBETET MED DET 

Socialt ansvarstagande är någonting som svenska SMEs inte arbetar strategiskt med, vilket 

kan ses på Carlssons uttalande om att ”det ligger liksom i huset, intalat” (se avsnitt 4.1.3). 

Varken Carlssons eller Rogerssons företag dokumenterar sitt sociala ansvarstagande och 

använder följaktligen inte sådana dokument som någon form av riktlinjer i den dagliga 

verksamheten, utan arbetar mer personligt med det sociala ansvaret (Nielsen & Thomsen, 

2009; Morsing & Perrini, 2009). När frågor inom detta område dyker upp, så diskuteras de 

inom företagen utan att någon egentligen associerar det med socialt ansvarstagande. Begrepp 

som socialt ansvarstagande används inte ens inom företagen (se avsnitt 4.1.3). En av de 

främsta anledningarna till att de väljer att arbeta med socialt ansvarstagande på ett sådant 

personligt sätt, är rimligtvis för att företag med få anställda sällan har ett behov av att sprida 

information om sitt sociala ansvarstagande via formella dokument. De har istället möjligheten 

att diskutera detta med varje enskild individ på företaget. Storleken på företaget kan med 

andra ord ha betydelse, vilket kan ses i en jämförelse med Svenssons företag som har kontakt 
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med många fler individer i Kina. I motsats till de två andra företagen, berättar Svensson att 

företaget har en Code of Conduct med regleringar inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor 

och miljö som utgör grunden i deras sociala ansvarstagande (se avsnitt 4.1.3). Något företag 

bör ha i åtanke är dock att de flesta anställda i Kina är misstänksamma eller rent av likgiltiga 

inför uppförandekoder, eftersom det är vanligt att företag inte tar hänsyn till deras intressen 

(Exportrådet, 2006a). En anledning till deras dokument kan vara för att deras 

samarbetspartner har ca 250 anställda och därmed försvåras en personlig kontakt med 

samtliga individer. I likhet menar Nielsen & Thomsen (2009) att i de fall SMEs anställer fler 

än 100 individer så går det att se ett ökat användande av formella dokument.  Trots detta är det 

dock sannolikt att Svensson företag ändå hade använt ett dokument även om deras 

samarbetspartner hade haft 50 anställda. För Svenssons företag har, i motsats till de andra 

företagen, inte en direkt kontroll över de anställda i Kina. 

En intressent som påverkar beslut inom socialt ansvarstagande är företagets kunder (Iturrioz, 

Aragón, Narbaiza, & Ibañez, 2009; Nielsen & Thomsen, 2009; Carroll & Buchholtz, 2006). 

Detta uttrycktes av Svensson som berättade att kunderna måste ha ett intresse av att företaget 

tar ett socialt ansvar och att företaget tog hänsyn till kundernas krav i utformningen av sin 

Code of Conduct (se avsnitt 4.1.3 och 4.1.4). Eftersom företaget upplever att de inte alltid kan 

”konkurrera med den absolut billigaste kinesen”, så måste de konkurrera på annat sätt som 

exempelvis socialt ansvarstagande. I detta fall kan det upplevas som att kravet på socialt 

ansvarstagande därför uppstått utifrån och inte genom företagets egen övertygelse om att 

socialt ansvarstagande är viktigt att arbeta med. Detta bör inte vara ovanligt bland SMEs 

eftersom de är mycket beroende av sina ekonomiska resurser och därför inte kan åta ett socialt 

ansvar som går utöver det som är direkt nödvändigt för företagets överlevnad (Iturrioz, 

Aragón, Narbaiza, & Ibañez, 2009). Företags primära mål är att alltid tillfredsställa 

intressenternas ekonomiska intressen. Om de inte gör detta kommer de inte att överleva och 

därför blir detta företags första sociala ansvar (Carroll & Buchholtz, 2006). Å andra sidan har 

undersökningar visat att SMEs inte utformar sitt sociala ansvar efter påtryckningar utifrån, 

utan att det är företagets, eller ägarens, egna värderingar som ligger till grund för det sociala 

ansvaret (Nielsen & Thomsen, 2009; Jenkins, 2009; Morsing & Perrini, 2009). 

5.4 PÅVERKAN 

Under intervjuerna framkom att företagen upplever att de inte har någon möjlighet att påverka 

socialt ansvarstagande i stort i Kina. Svensson säger att de inte kan ”påverka landet att ändra 

sig” och ”att vi skall påverka Kinas hållning till Tibet, det tror jag inte vi har i vår åtanke” 

(se avsnitt 4.1.5). Rogersson förklarar detta med att ”vi har inte pengaresursen att dra igång 

någon slags påverkanskampanj”. Detta beskriver det problem som SMEs upplever i sitt 

påverkansarbete, att de på grund av knappa resurser måste fokusera på annat i många fall  

(Iturrioz, Aragón, Narbaiza, & Ibañez, 2009; Russo & Perrini, 2010). Men det finns fler 

svårigheter för företag då de vill påverka. En svårighet är att identifiera vilka etiska 
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värderingar som råder i landet och sedan ta ställning till dem (Carroll & Buchholtz, 2006). 

Det kan vara så att de svenska företagen tar med svenska värderingar och försöker påverka 

sina kinesiska intressenter i frågor som vi svenskar anser vara viktiga. Om påverkansarbetet 

skall lyckas är det rimligt att anta att svenskar bör lägga sina egna värderingar åt sidan och 

försöka påverka sina kinesiska intressenter i sociala frågor som går i linje med deras 

värderingar. En annan svårighet till att påverka kinesiska intressenter är att de ofta ser arbete 

med sociala frågor som en finansiell börda och som ett hinder fö r tillväxt (Greenleaf-

Publishing, 2006; Chen & Zhang, 2009). 

Även om företagen ser problem med att påverka landet i stort i dessa frågor så berättar bland 

annat Svensson att ”vi kan påverka vår närhet och det gör vi” (se avsnitt 4.1.5). Enligt 

Jenkins (2009) och Nielsen & Thomsen (2009) väljer SMEs att fokusera sitt sociala ansvar till 

företagets omedelbara närhet, men ger ingen direkt förklaring till varför det är så. Företagen 

menar att detta beror på brist på resurser, vilket mycket väl skulle kunna vara en enkel 

bortförklaring till varför de inte visar ett större engagemang än de gör. Deras möjlighet att 

påverka socialt ansvarstagande i stort kanske inte endast beror på brist på resurser, utan även 

en underliggande vilja att påverka som är begränsad. Detta är rimligt att anta med tanke på att 

de inte har något krav på sig att ta ett socialt ansvar och att de dessutom är för små för att dra 

uppmärksamhet till sig om de inte skulle göra det (se avsnitt 4.1.1).  

5.4.1 Hur företag kan påverka 

Företagen nämner ett antal åtgärder de kan vidta för att kunna påverka sina kinesiska 

intressenter. Rogersson berättar att företag främst kan påverka genom att göra ett grundligt 

förarbete i valet av intressenter där krav ställs innan samarbetet inleds eller att företag från 

väst marknadsför hur de vill att affärer skall bedrivas. (se avsnitt 4.1.5) Det känns skäligt att 

företag först diskuterar noggrant med den potentiella intressenten för att bygga upp 

förtroende, eftersom kineser generellt är skeptiska till att göra affärer med främlingar (Fang, 

2005; Byman & Karlsson, 2008; Beijer & Sundén, 2009). För hur affärer bedrivs skiljer sig 

mycket åt mellan svenskar och kineser (se avsnitt 5.1.2). Svensson säger att de är noga att 

kontrollera att deras Code of Conduct efterföljs, men säger även att det enda sättet för dem att 

påverka intressenter ytterligare är att företaget växer sig större (se avsnitt 4.1.2 och 4.1.5). 

Carlsson har dock funnit sätt för företaget att påverka genom att hålla igen med betalningar 

och leveranser eller helt enkelt välja en annan leverantör (se Carlssons citat 4.1.5). Det finns 

ett överflöd av leverantörer i Kina, vilket skapar en maktposition för företaget, förklarar 

Carlsson. En maktposition ökar potentialen för att intressenten skall samarbeta med företaget  

(Carroll & Buchholtz, 2006). Carlssons metod kan dock upplevas som en kortsik tig lösning 

och frågan är om det bidrar till att minska kinesernas skepsis mot främlingar eller ytterligare 

förvärrar situationen för företag som kommer till landet. Å andra sidan är det förståeligt att 

Carlsson och andra i hans situation tar till sådana metoder när de inte upplever att de har något 

annat sätt att förändra en situation de anser vara akut. På frågan om hur företaget skulle göra i 
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en situation där intressenten besitter maktpositionen, svarade Rogersson att de kan ”antingen 

lämna kunden och markera sitt missnöje på det viset” eller att de går samman med andra 

västerländska företag i landet för att gemensamt bojkotta intressenten. Att ingå samarbete med 

externa intressenter är dock någonting som SMEs sällan gör (Russo & Perrini, 2010). 

Carlsson däremot menar att företaget inte får sätta sig i en situation där de blir så beroende av 

en intressent, utan att det är viktigt att sprida företagets affärer på många intressenter och på 

så sätt få maktpositionen. (se avsnitt 4.1.5) Även Carroll & Buchholtz (2006) visar att hotet 

från intressenter ökar när intressenterna har mer makt än företaget. Något viktigt att ha i 

åtanke när företagen skall påverka en intressent är att det måste finnas en dialog i samarbetet 

(Chen & Zhang, 2009). Samtliga företag är överens om att det inte fungerar ”att bara ställa 

kravet och hoppas på det bästa”. De anser att kineserna är samarbetsvilliga så länge företagen 

hjälper dem ekonomiskt eller när kineserna själva ser en ekonomisk nytta med förändringarna. 

(se avsnitt 4.1.5) Carroll & Buchholtz (2006) och Garriga & Melé (2008) skriver att företag 

bör sträva efter att finna en balans mellan att tillgodose de primära intressenternas önskemål 

och samtidigt hantera övriga intressenter etiskt och hålla dem relativt nöjda. Utmaningen för 

de svenska företagen är att få de kinesiska intressenterna att inse att de bör sträva efter att 

uppnå denna balans. Frågan är om balansen ger samma fördelar i Kina som i väst. Fördelarna 

med att skapa en balans kanske syns tydligare i västvärlden där företag förmodligen får ökade 

konkurrensfördelar genom att bedriva sina affärer på ett etiskt sätt. De anställda kan bli mer 

produktiva och marknadsandelarna kan öka genom att fler konsumenter väljer att köpa av 

företaget på grund av deras etiska arbete.  Det kan också vara så att många kinesiska företag 

fortfarande har väldigt lätt att få tag på ny arbetskraft och att det därför inte skulle vara 

lönsamt för dem att förbättra villkoren för sina anställda. Dessutom tar förmodligen kinesiska 

konsumenter inte sina köpbeslut utifrån företagens sociala ansvar, eftersom medvetenheten 

kring detta område fortfarande är mycket lågt (se diskussion i avsnitt 5.1). Därför får företag 

eventuellt inte samma konkurrensfördelar i Kina som i väst för sitt sociala ansvar.  

5.5 RELATIONER 

För att lyckas i påverkningsarbetet är det viktigt att företagen bygger upp en nära relation till 

de kinesiska intressenterna (Fang, 2005; Byman & Karlsson, 2008; Beijer & Sundén, 2009; 

Greenleaf-Publishing, 2006). Detta poängterades av företagen som berättade att hela kulturen 

är uppbyggt kring detta synsätt. Carlsson tar exempelvis upp ett målande exempel och menar 

att ”långvariga relationer är jätteviktiga att få och de värdesätter dessa relationer 

jättemycket”. Svensson understryker vikten av att bygga relationer och tar upp det kinesiska 

begreppet guanxi. (se avsnitt 4.1.6) Guanxi utgör ett nätverk av relationer och betyder 

bokstavligen ”vem du känner”. Det påstås att det är en direkt nödvändighet att komma in i 

detta nätverk om något skall bli uträttat i affärer i Kina.  (Murdoch & Gould, 2004) Vissa 

hävdar dock att guanxi inte kan uppstå mellan en kines och en utlänning (Murdoch & Gould, 

2004), vilket i så fall försvårar relationsbyggande för svenska SMEs markant i landet. Det kan 

vara så att utlänningar kan uppnå ett visst förtroende hos en kines, men aldrig fullt ut få dess 
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fulla förtroende. Detta kanske inte är uppnåeligt om inte hela familjen har sina rötter i Kina. 

Då kineser är väldigt måna om sina familjer är det troligt att de inte skulle göra någonting som 

drar hela familjen i skam (Schwarz, 2005). Detta är ingenting som utlänningar riskerar när de 

kommer till Kina och har därför inte lika mycket att förlora om förtroendet sviks.  

Något som underlättar relationsbyggandet för svenska SMEs är det faktum att svenskar och 

svenska företag har ett mycket gott rykte i Kina (Fang, 2005). Därför kan det vara enklare för 

svenska företag att inleda en relation med kineser. Svenskar är dessutom ”tålmodiga, lugna 

och tystlåtna”, egenskaper som kineserna uppskattar, vilka ytterligare förenklar 

relationsskapandet. (se avsnitt 4.1.6) 

5.6 KOMMUNIKATION 

5.6.1 Intern kommunikation 

När företagen skall kommunicera med sina interna kinesiska intressenter uppstår det ofta 

missförstånd. Detta går bland annat att se på Carlssons uttalande där svårigheter beskrivs i 

dialogen mellan företaget och deras kinesiska säljare. De gick till och med så långt att 

företaget skapade en manual för kineserna om hur de skall prata med svenskar. (se Carlssons 

citat i avsnitt 4.1.7) Rogersson berättar att företaget har försökt att få kineserna att arbeta 

mindre genom att diskutera med dem, något han märkt att de uppskattar men att de ändå ”kör 

vidare ändå”. De beskriver det som ett stort problem att kineserna hellre undviker att svara än 

att svara med något som de tror att svenskarna inte uppskattar. ”Nej vill man inte säga, det är 

ett språk man måste lära sig”, menar Carlsson. (se avsnitt 4.1.7) I största allmänhet säger inte 

kineser vad de tänker, utan istället vad de tror att du vill höra (Murdoch & Gould, 2004). Det 

kan diskuteras huruvida dessa problem är något som de svenska företagen kunnat förvänta sig 

och därmed även kunnat förbereda sig för. Å andra sidan kan det även vara så att oavsett 

förberedelsernas omfattning, så kan företagen inte ta till sig hela kulturen innan de på plats 

upplevt den. Rogersson påpekar att det är svårt att veta vad kineserna uppskattar inom socialt 

ansvarstagande, när de inte berättar vad de egentligen tycker och tänker. För att företagen 

skall lyckas i sin kommunikation inom socialt ansvarstagande så måste de tillsammans med 

kineserna forma något som båda parter anser fungerar. Carlsson menar att detta är ”nyckeln 

till framgång i Kina” och att om företaget kan ”lägga ramarna” inom hur företaget vill att 

kineserna skall arbeta och sedan låta de sköta saken på sitt sätt, så kommer ”vi väldigt långt”. 

(se avsnitt 4.1.7) Det är väsentligt för ett framgångsrikt socialt ansvarstagande att företaget 

har en interaktiv kommunikation med sina viktigaste intressenter, så som anställda, som har 

stor påverkan på företagets sociala ansvar. Det är också viktigt att båda parter är villiga att 

anpassa sig efter den andres behov i detta samarbete. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008; 

Chen & Zhang, 2009) I och med att den kinesiska kulturen skiljer sig så pass mycket från den 

svenska och att det dessutom verkar vara svårt att förstå den, så är det möjligt att det i nuläget 

är enklast att låta kineserna hantera de sociala frågorna på sitt sätt. Frågan är också om det är 
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rätt att svenskar påtvingar sina värderingar inom socialt ansvarstagande i den kinesiska 

kulturen som ser saker från ett annat perspektiv.  

5.6.2 Extern kommunikation 

För att lyckas med socialt ansvarstagande krävs det att företag kommunicerar ut sitt ansvar till 

sina intressenter (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008; Chen & Zhang, 2009). I likhet med 

den interna kommunikationen så skall denna kommunikation vara interaktiv. Det är därför av 

vikt att företagen lyssnar på och informerar sina intressenter om socialt ansvarstagande och 

därefter anpassar sitt ansvarstagande. (Chen & Zhang, 2009) Även om företagen anser att 

extern kommunikation är viktigt och att de har upplevt positiva fördelar med det när deras 

sociala ansvar kommit ut, så är det egentligen ingenting de arbetar strategiskt med (se avsnitt 

4.1.8). Detta styrks av det faktum att de inte ens väljer att kommunicera ut sina filantropiska 

aktiviteter, något som förmodligen kunnat göras på ett enkelt sätt (se avsnitt 4.1.4). Detta 

styrks av Nielsens & Thomsens (2009) forskning som visar att det är ovanligt att SMEs 

arbetar strategiskt med socialt ansvarstagande, men att de förstår fördelarna med ett sådant 

arbete. Då deras sociala ansvar har kommit ut har företagen upplevt att de fått ett stärkt rykte 

och attraherat anställda som delar deras värderingar (se avsnitt 4.1.8), något som går i linje 

med forskningen (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008; Chen & Zhang, 2009). Men att 

företagen inte arbetar strategiskt med kommunikation av socialt ansvarstagande innebär att de 

inte tar del av alla de konkurrensfördelar som ett sådant arbete för med sig (Nielsen & 

Thomsen, 2009). En anledning till att de inte arbetar strategiskt kan vara att det saknas 

kunskap och riktlinjer för vad och hur ett företag skall kommunicera sitt sociala ansvar, men 

detta problem kan komma att minska med tiden då fler riktlinjer på senare tid har tagits fram 

(Grafström, Göthberg, & Windell, 2008). Kommunikationen försvåras ytterligare eftersom 

kineserna fortfarande saknar en uppfattning av vad socialt ansvarstagande innebär (Murdoch 

& Gould, 2004). Dessutom kan det även vara svårt för mindre företag att lägga resurser på att 

anställa individer som enbart har som uppgift att på ett strategiskt sätt kommunicera det 

sociala ansvaret (Nielsen & Thomsen, 2009). Carlsson har aldrig stött på några SMEs som 

arbetar strategiskt med kommunikation och menar att det bara är större företag som arbetar på 

detta sätt och då i ”syfte att sälja mer” (Nielsen & Thomsen, 2009) (se avsnitt 4.1.8). Det kan 

uppfattas som att Carlsson menar att det är något fult att kommunicera socialt ansvarstagande 

på ett strategiskt sätt och därigenom utnyttja en god sak för egen vinning. Carlsson tycker 

också att stora företag gör detta för att nå de sista marknadsandelarna genom att personifiera 

företaget, något som mindre företag redan är (se avsnitt 4.1.8). 

Den aspekt av extern kommunikation som företagen anser vara viktig, är hur de framställer 

sig storleksmässigt. Detta beror på att kineser inte vill göra affärer med mindre eller andra 

klassens företag (Fang, 2005), vilket företagen även upplevt. Kinesiska företag fokuserar 

mycket på antal anställda när de skall inleda ett samarbete med andra företag. För att komma 

runt detta problem menar Rogersson att företag kan framhäva annan information om företaget 
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när dem skall presentera sig för kinesiska företag och försöka ”blåsa upp ballongen så mycket 

man kan”. (se avsnitt 4.1.8) Frågan är vad som händer när de inser att ”ballongen” inte är så 

stor som den verkat. Ett alternativ är att förtroendet skadas eller att relationen helt avbryts. Ett 

annat alternativ är att företaget får in en fot och har fått möjligheten att visa vad de går för och 

att relationen kvarstår om samarbetet varit givande. Anledningen till att kineserna bara vill 

göra affärer med stora eller kända företag kan gå hand i hand med avsaknaden av förtroende i 

landet och att stora eller kända företag antagligen representerar någonting de kan lita på. 

5.7 STÖD I PÅVERKANSARBETET 

På grund av alla svårigheter som SMEs stöter på bland annat som ett resultat av sin storlek, 

kan det vara nödvändigt för dem att få stöd i sitt påverkansarbete vad gäller socialt 

ansvarstagande. Kinesiska myndigheter har historiskt varit dåliga på att samarbeta med 

varandra internt (Sveriges ambassad, 2007) och har dessutom tidigare mörkat många problem 

i det kinesiska samhället för att undvika negativ uppmärksamhet för partiet och landet  

(Murdoch & Gould, 2004). På senare dagar har de dock försökt förbättra samarbetet genom 

att diskutera sociala frågor över myndighetsgränserna. De har bland annat ökat trycket på att 

företag skall efterfölja arbets-, hälso- och säkerhetslagar, men haft svårigheter i detta arbete på 

grund av resursbrist (Murdoch & Gould, 2004). Detta kan möjligtvis påvisas av företagen som 

säger att de inte har någon aning om var de kan vända sig i Kina för att få hjälp att påverka 

intressenter inom socialt ansvarstagande (se avsnitt 4.1.9). Dessutom menar företagen att 

förhållandena inom dessa områden fortfarande är urusla i flesta fabriker (se avsnitt 4.1.2, 

4.1.5 och 4.1.7), vilket pekar på att myndigheterna förmodligen inte kan vara ett stöd i dessa 

frågor när de ännu inte har särskilt stor påverkan på de kinesiska företagens sociala ansvar.  

Detta styrks ytterligare av Carlsson som tror att det inte hade haft någon effekt om de bett om 

hjälp hos myndigheterna och menar att de istället försöker lösa problemen på egen hand (se 

avsnitt 4.1.9). 

Det finns dock hjälp för företagen att få inom socialt ansvarstagande. Exportrådet erbjuder 

bland annat information och råd inom området och hjälper företag med att utforma 

företagsspecifika strategier inom socialt ansvarstagande i Kina och även att identifiera 

lämpliga samarbetspartners i landet (Exportrådet, 2006a). Intressant att påpeka är att samtliga 

företag har varit i kontakt med Exportrådet gällande sin kinesiska verksamhet, men ingen av 

dem ha tagit någon form av hjälp inom socialt ansvarstagande. Rogersson förklarar detta med 

att de inte hade någon aning om att Exportrådet arbetade med sådana här frågor (se avsnitt 

4.1.9). Det är svårt att förstå eftersom det verkar som att Exportrådet aktivt arbetar med frågor 

inom socialt ansvarstagande och samtidigt menar att ”all Exportrådets personal eftersträvar 

att vara ambassadörer för höga etiska standarder, beredda att uppmuntra våra klienter att 

följa dessa standarder” (Eng. egen översättning) (Exportrådet, 2006b). 

Om företag utifrån skall lyckas med sina verksamheter i Kina, är det väsentligt för dem att 

skapa relationer med lokala personer eller organisationer (Greenleaf-Publishing, 2006). Detta 
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är ytterligare ett alternativ att påverka som togs upp av Carlsson som menar att de främst är 

intresserade av att skapa nyckelkontakter med lokalt. Genom denna väg kan företagen få hjälp 

att kunna påverka intressenter inom socialt ansvarstagande, menar Carlsson (se avsnitt 4.1.9). 

Att ha relationer med nyckelpersoner verkar i största allmänhet vara någonting som är viktigt 

för företag i sina kinesiska verksamheter (Fang, 2005).  
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6 SLUTSATS 

I detta kapitel redovisar vi våra övergripande slutsatser kring de analyser vi gjort på vårt 

empiriska material. Dessutom inkluderar vi ett avsnitt på förslag till vidare forskning. 

I de fallstudier som genomförts för att undersöka hur svenska SMEs påverkar sina kinesiska 

intressenter inom socialt ansvarstagande, har företagen beskrivit ett antal sätt de använder för 

att påverka sina kinesiska anställda och leverantörer. Företagen försöker påverka sin 

viktigaste intressent, de anställda, genom att informera, lyssna och diskutera med dem 

angående frågor inom socialt ansvarstagande. På samma sätt försöker de påverka sina 

leverantörer, men påverkar även dessa genom att göra ett grundligt förarbete och urval, att 

visa hur de vill att affärer skall bedrivas, att kontrollera dem, att inte betala eller leverera eller 

att byta leverantör. De upplever dock problem med att påverka båda dessa intressenter. 

Problemen grundar sig i att företagen och intressenterna har skiljda önskemål och att de inte 

förstår eller anpassar sig efter varandra.  

Vi anser att det största problemet för företag att påverka sina intressenter i Kina beror på att 

sociala frågor inte ligger i kinesernas värderingar på samma sätt som för individer i 

västvärlden. Socialt ansvarstagande kommer därför inte att få genomslag i landet förrän 

kinesernas värderingar förändras. I Kina läggs fortfarande mycket stort fokus på ekonomisk 

utveckling och därför prioriteras det sociala ansvaret bort så länge kineserna inte ser en 

ekonomisk nytta med det. I företagens påverkansarbete måste de försöka få kineserna att inse 

de långsiktiga positiva effekterna av socialt ansvarstagande och att de inte skall se det som en 

kortsiktig kostnad. Något som ytterligare försvårar påverkan är också att det saknas ett 

gemensamt språk för socialt ansvarstagande i Kina, vilket gör det problematiskt för företagen 

att ha en interaktiv kommunikation med sina intressenter. Ett mer strategiskt tillvägagångssätt 

i arbetet med socialt ansvarstagande av företagen hade kunnat bidra till att sprida kunskap om 

begreppet och därmed öka medvetenheten kring det. 

Ytterligare problem som företagen upplever kan kopplas till deras storlek. På grund av 

kinesernas uppfattning om mindre företag, blir det särskilt svårt för dem att påverka större 

företag inom socialt ansvarstagande. Att till fullo arbeta strategiskt med socialt 

ansvarstagande kräver dessutom resurser, vilket SMEs saknar. Trots att företagen har 

möjlighet att påverka anställda och leverantörer i viss mån, så begränsar även resursbristen 

vilka möjligheter företagen har att påverka. Därför är det viktigt att SMEs får stöd i arbetet 

med det sociala ansvarstagandet från inflytelserika organisationer inom området, så som 

kinesiska myndigheter. Det är dock i nuläget problematiskt i Kina där samhällssystemet inte 

upprätthåller lagar på området i sin helhet.  

Trots att företagens storlek begränsar deras förutsättningar, så finns et t antal nyckelfaktorer 

som är avgörande i företagens arbete med att påverka intressenter i Kina. En av dem är att 

företag inte bör binda upp sig mot en eller ett fåtal leverantörer och därmed göra sig sårbara, 
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utan att istället sprida sina inköp på en mängd leverantörer. Detta blir särskilt viktigt på grund 

av osäkerhet och brister i det kinesiska samhällssystemet som inte ger ett tillräckligt stöd i 

affärer. Denna osäkerhet och brist på förtroende gör det mycket betydelsefullt att skapa goda 

relationer, framför allt med tanke på att hela den kinesiska affärskulturen är uppbyggd kring 

relationer. Därför blir det en av företagens viktigaste uppgifter att bygga relationer med rätt 

individer i landet, för att på så sätt kringgå de nackdelar deras storlek fö r med sig. Om 

företagen dessutom lyckas bygga upp en god relation till sina intressenter kan de tillsammans 

lägga ramar inom socialt ansvarstagande och sedan låta kineserna fritt röra sig inom dessa 

ramar. Eftersom det är otroligt svårt för en svensk att få full förståelse för den kinesiska 

kulturen så är detta det lämpligaste sättet att gå till väga.  

6.1 VIDARE FORSKNING 

Under våra litteraturstudier har vi uppmärksammat ett flertal områden och omständigheter 

som är knutna till vårt valda problemområde, men som våra tidsresurser inte gett oss utrymme 

att undersöka vidare. 

Det skulle vara intressant om ytterligare en dimension lades till vårt arbete, genom att få med 

ett kinesiskt perspektiv på socialt ansvarstagande. I vår undersökning har vi endast utgått från 

våra respondenters svenska perspektiv i frågan och vidare forskning hade kunnat bidra genom 

att förklara kinesers syn på socialt ansvarstagande, hur de upplever påverkan från svenska 

företag och hur denna påverkan hade kunnat förbättras.  

Ett intressant resultat av vår undersökning pekar på att SMEs inte känner till att det finns stöd 

att få för socialt ansvarstagande i Kina och även om de hade funnits så hade de valt att inte ta 

något sådant stöd. Detta känns underligt då företagen upplever problem inom sitt sociala 

ansvarstagande på grund av olika begränsningar de har. Så varför är de motvilliga till att ta 

hjälp? Detta är något som vidare forskning kan fördjupa sig inom.  

Vårt problemområde kan även vara spännande att undersöka i andra länder än Kina eller 

jämföra hur företag inom olika branscher går till väga då de skall påverka intressenter inom 

socialt ansvarstagande. 
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7 EGNA REFLEKTIONER 

Vi vill avsluta med att inkludera våra egna reflektioner kring vårt eget lärande samt vilket 

ansvar respektive författare har tagit för arbetets utveckling. 

Redan från början kom vi överrens om att inte dela upp arbetet oss emellan, utan att alla delar 

och all information skulle godkännas och skrivas gemensamt. Syftet med detta var att vi båda 

ansåg att det var av största vikt för arbetets kvalitet att vi genom diskussion fick in bådas 

perspektiv i alla delar av arbetet. Det är lätt att en person som på egen hand skriver en del, 

misstolkar information eller fastnar i sitt arbete. Detta problem minimeras när man 

tillsammans sitter och formar arbetet. Därför har vi valt att även skriva en gemensam 

reflektion, som ett resultat av att vi inte separerat ansvaret.  

Vad gäller lärande är det även här svårt att separera vem som lärt vad. Vi har under arbetets 

gång kontinuerligt diskuterat nya lärdomar och förklarat de svårigheter vi stött på för 

varandra. Därför har vi inte på våra egna håll dragit lärdomar, utan gemensamt bidragit till vår 

kunskapsutveckling. Sammanfattningsvis kan det sägas att vi kommit ur detta arbete med 

likvärda kunskaper. 

Ämnesområdet socialt ansvarstagande var något som ingen av oss tidigare hade hört talas om 

innan vi gick in i detta arbete, men något som båda misstänkte skulle vara intressant att 

undersöka. Ju längre in i våra efterforskningar vi kom, desto mer intresserade blev vi av 

ämnet och vi har nu kommit att inse att detta är ett område vi båda kan tänka oss att arbeta 

vidare med i framtiden - i forskning eller arbete. Vi insåg dock samtidigt att området är 

väldigt omfattande och nu i efterhand så förstår vi att vi borde valt ett snävare problem än vi 

gjorde. Trots att vi vid tidpunkten för utformandet av vår problemformulering var fast 

övertygade om dess snävhet, så inser vi idag att vårt arbete hade kunnat bli ännu bättre om vi 

valt att undersöka en specifik del inom socialt ansvarstagande, ex. endast miljöfrågor. Att vi 

valt ett så outforskat område innebar även att det blev mycket svårare att finna litteratur som 

gick i linje med vårt arbete. Vi upptäckte att vi fick hålla oss huvudsakligen till nya artiklar 

och att det krävdes mycket läsande i en mängd olika artiklar för att hitta relevant information. 

Eftersom vi var tvungna att hämta information från många olika källor, så blev det ibland 

svårt att "baka ihop"  alla dessa olika källor till en råd tråd i vår teoretiska referensram. 

Utöver ämnesområdet har vi även fått många viktiga lärdomar om hur ett examensarbete skall 

gå till väga. Vi har bland annat insett att det är oerhört viktigt att alltid skriva ner våra tankar 

så fort de dyker upp och att hela tiden arbeta med arbetets olika delar parallellt. Vi vill 

slutligen säga att vi i det stora hela är nöjda över det arbete vi gjort och hur vi presterat under 

terminens gång. 
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BILAGOR 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor (kortfattat) 

1. Berätta kort om dina arbetsuppgifter. 

2. Hur många anställda har företaget? 

3. Vad är företagets omsättning? 

4. Förklara företagets verksamhet i Kina. 

Socialt ansvarstagande 

5. Vad innebär socialt ansvarstagande för ert företag? 

6. Känner ni ett krav att ta socialt ansvar i Kina? 

7. Hur arbetar ert företag med socialt ansvarstagande i Kina? 

Stakeholder management 

8. Vilka kinesiska intressenter anser ert företag vara viktigast i ert sociala 

ansvarstagande? 

9. Hur påverkar företaget dessa intressenter? 

10. Har storleken på ert företag haft påverkan på ert sociala ansvarstagande? 

11. Kommunicerar ni ert sociala ansvarstagande i Kina?  

12. Vilket stöd har företaget tillgång till i sitt sociala ansvarstagande i Kina?  

 


