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Sammanfattning  
 
Examensarbetets titel:  Implementering av uppförandekod i Kina – Like a bridge over 

troubled water 
 
Seminariedatum:  21 Januari 2009  
 
Ämne/kurs:   FEK K01, Examensarbete kandidatnivå, 15 ECTS 
 
Författare:   Johanna Jeppsson, Anna Svensson Henning och Gustav Petersson  
 
Handledare:  Gösta Wijk   
 
Nyckelord:   Uppförandekod, Implementering, Kina, Sverige, Kultur 
 
Syfte:  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om nationella 

kulturer och organisationskulturer kan ge upphov till svårigheter 
med implementering av uppförandekod, och vilka dessa 
svårigheter i så fall kan vara. 

 
Metod:  Uppsatsen är en kvalitativ studie som till stor del grundas på 

semistrukturerade intervjuer med tre svenska fallföretag inom 
modebranschen med produktion i Kina. Uppsatsen har en abduktiv 
ansats.   

 
Teoretiska perspektiv:  Uppsatsen har främst två teoretiska baser, Hofstedes teori rörande 

skillnader i nationella kulturer samt Scheins tre kulturnivåer. Vi 
använder oss vidare av begreppen CSR och uppförandekod, som vi 
definierar utifrån Carrolls CSR-pyramid och ILO:s 
kärnkonventioner. 

  
Empiri:  Empirin rörande nationella kulturer har vi funnit i ett stort antal 

böcker och artiklar om svensk respektive kinesisk kultur. Empirin 
rörande organisationskultur baseras främst på tre 
semistrukturerade intervjuer med CSR-ansvariga i tre fallföretag 
samt företagsbesök på ett av fallföretagen. Vi har även använt oss 
av olika rapporter utarbetade av företagen. 

 
Resultat:  Vi har funnit att svensk nationell kultur definierad enligt Hofstede 

har påverkat organisationskulturen hos våra fallföretag. Olikheter 
mellan svensk kultur och kinesisk kultur kan leda till svårigheter 
vid implementering av uppförandekod i Kina. Företagen har även 
svenska drag som kan verka positivt för implementering av 
uppförandekod. Förståelse för skillnaderna i kultur är av vikt för 
implementering av uppförandekod. Hofstedes teori har vi funnit 
användbar för att besvara vår frågeställning. 
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Abstract 
 
 
Title: Implementation of code of conduct – Like a bridge over troubled 

water.  
 
Seminar date: January 21, 2008 
 
Course:  FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 ECTS 
 
Authors:  Johanna Jeppsson, Anna Svensson Henning, Gustav Petersson 
 
Advisor:  Gösta Wijk 
 
Key words:  Code of conduct, Implementation, China, Sweden, Culture  
 
Purpose: The main purpose of this thesis is to investigate whether national 

cultures and organization cultures can result in difficulties with the 
implementation of code of conduct, and which those potential 
difficulties can be.  

 
Methodology: The thesis is a qualitative study where semi-structured interviews 

is the main source for empirical data. Interviews with the CSR 
representatives from three Swedish fashion companies, with 
production in China, have been conducted by the authors. The 
thesis has an abductive approach. 

 
Theoretical foundation: The study has mainly two theoretical foundations, Hofstede’s 

theory concerning differences among national cultures and 
Schein’s theory regarding three levels of organizational culture. 

 
Empirical work: Data concerning national cultures have been acquired through 

many books and articles regarding Swedish and Chinese culture. 
Empirical data concerning organizational culture has mainly been 
collected through semi-structured interviews with three Swedish 
fashion retailers. An observation at one of the company’s 
headquarters in Stockholm also contributed with data to our 
empirical work. Reports, elaborated by the companies, have also 
been used to gain information. 

 
Conclusions: The result of the study indicates that Swedish culture (defined by 

Hofstede) has affected our companies’ organizational cultures. 
Differences between Swedish and Chinese cultures may cause 
difficulties when carrying out a code of conduct in China. The 
three fashion retailers hold Swedish features which can have a 
favorable impact on the implementation of a code of conduct. It is 
highly important for Swedish companies, with production in 
China, to consider the cultural differences between the two 
countries.    
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  Förord 
 
 
Ett stort tack riktas till vår handledare Gösta Wijk. Vi vill även tacka våra tre fallföretag och 

deras CSR-ansvariga som ställt upp med tid och värdefull information. 

 
 
 
 
 
Lund, 18 januari 2008 
 
 
 
 
Johanna Jeppsson Anna Svensson Henning  Gustav Petersson
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1 Inledning  
 

I detta kapitel kommer vi ge en introduktion till modebranschen och dess CSR-problematik. 
Därefter följer en kort beskrivning av svenska företags etablering i Kina och anledningen till 

att vi har valt modebranschen, CSR och Kina som bas för uppsatsen. Denna diskussion 
mynnar sedan ut i en frågeställning och en förklaring av syftet med uppsatsen. Kapitlet 

avslutas med en disposition av uppsatsen.   
”If we act boldly — and if we act together — we can make people everywhere more 

secure, more prosperous and better able to enjoy their fundamental human rights.” 

Kofi Annan1 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige köper vi gärna kläder. Så mycket som 24 kilo textilier konsumeras i snitt per svensk 

och år, vilket visar en ökning med cirka 60 % på 10 år.2 Den stora konsumtionen av kläder 

innebär även att svenskar spenderar mellan 30-40 miljoner kronor på inköp av dessa per år.3  

Även om den svenska befolkningen spenderar mycket pengar på inköp av kläder är det 

vanligt med stora kvantiteter till billiga priser. 4 

 
Kärnverksamhet blev ett modeord på många företags dagordning under 1990-talet, då trenden 

att flytta andra delar av verksamheter till låglöneländer blev allt starkare5. Detta innebar att 

många svenska modeföretag beslutade att lägga produktionen i länder som Kina och Indien6, 

medan avdelningar så som strategi, ledning och design behölls inom Sveriges gränser. Genom 

detta fick företagen både tillgång till lågavlönade fabriksarbetare och tusenårig kunskap om 

klädtillverkning.  

 

Som det ser ut idag är det få modeföretag som äger sina egna fabriker i låglöneländer utan de 

flesta använder sig av leverantörer och underleverantörer för de flesta led i 

                                                 
1 Annan, K. 2005 
2 Swedwatch och Naturskyddsföreningen 2008 
3 Rättvisemärkt 2009 
4 Sjödén, K. 2008 
5 Löhman & Steinholtz 2004 
6 Swedwatch och Naturskyddsföreningen 2008 
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produktionskedjan7. Under de senaste 10 åren har svenska klädföretag uppmärksammat 

Corporate Social Responsibility (CSR) mer och mer8. EU-kommissionen definierar CSR som 

ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar social och miljömässig 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver.9 

 

Många företag har upprättat uppförandekoder för sina underleverantörer. En uppförandekod 

upprättas av företag som vill förhindra att anställda och leverantörer drabbas av brister, som är 

definierade i FN-organet International Labour Organisation:s åtta kärnkonventioner. En 

uppförandekod beskriver vad företag, däribland svenska klädföretag, förväntar sig av sina 

leverantörer gällande arbetssituationen.10 En mer noggrann genomgång om vad som ingår i 

ILO:s kärnkonventioner ges i stycket 3.1.2.  

 
“A good idea is about ten percent and implementation and hard work, and luck 
is 90 percent.”  

Guy Kawasaki11 
 

Företag som vill kontrollera sina leverantörer kan välja att göra det själva eller att överlämna 

kontrollen till ett annat företag som specialiserat sig inom CSR-implementering. De 

klädföretag som försöker kontrollera sina leverantörer står även inför valet hur långt bakåt i 

kedjan de vill kunna kontrollera dessa. Det finns exempelvis företag som endast kontrollerar 

själva sömnaden av kläderna.12  

 

Kina är ett populärt land för svenska företag13 Under år 2007 uppgick exempelvis importen 

från Kina till Sverige till cirka 43,5 miljoner SEK, en siffra som ökar. Enligt Exportrådet ökar 

även svenska företags verksamhet på plats i landet.14 Inom klädindustrin är Kina ett stort 

produktionsland15 och många svenska företag väljer att förlägga produktionen i detta land.  

 

 

 

                                                 
7 Rättvisemärkt 2009 
8 Rena Kläder 2008 
9 Commission of the European Communities 2002 
10 Löhman och Steinholtz 2004 
11 Brainyquote 2009 
12 Swedwatch och Naturskyddsföreningen 2008 
13 Exportrådets hemsida 2009a  
14 Exportrådets hemsida 2009b 
15 Swedwatch och Naturskyddsföreningen 2008 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Den globala konkurrensen för modebranschens producenter innebär att leverantörerna tvingas 

att konkurrera om snabba ledtider, bra kvalitet och billig produktion inte bara nationellt utan 

också världsomspännande, i jakten på beställningar från transnationella företag. Detta kallar 

organisationen Rättvisemärkt för the race to the bottom vilket innebär en svår situation att 

hantera för världens sömnads- och textilarbetare.16 

 

Det faktum att CSR har uppmärksammats allt mer under senare tid har tillsammans med 

uppförandekodernas införande gjort att många förhållanden i modeleverantörers fabriker har 

förbättrats. Organisationen Rena Kläder menar i en rapport från 2008 att förbättringar ägt rum 

främst på de områden som är synliga för blotta ögat (vars brister går att upptäcka), såsom 

säkerhet på arbetsplatser, men också områden som hälsa och barnarbeten har förbättrats. 

Klädindustrin har dock bara kommit en bit på vägen med att implementera uppförandekoder. 

Många företag skyltar med fina ord i sina uppförandekoder, men i praktiken finns det 

fortfarande stora brister i hur dessa implementeras. Rena Kläder pekar på de faktorer som inte 

är så lätta att upptäcka vid inspektioner såsom långa arbetsdagar, otillräckliga löner, 

motverkan av deltagande i fackföreningar och diskriminering av arbetare.17  

 

”Dessutom är det svårt, om inte omöjligt, att kontrollera alla led i dagens 

leverantörskedjor. Ett klädföretag kan använda hundratals klädfabriker som 

huvudleverantörer. De har i sin tur sammanlagt tusentals underleverantörer 

som färgar textilerna. Dessförinnan kommer textiltillverkningen o.s.v.”  

Rena Kläder18 

 

Kontrollen försvåras ytterligare då det finns företag som inte har kännedom om alla de 

leverantörer som förekommer i produktionskedjan19. Med detta sagt är klädindustrin en 

komplex industri i många bemärkelser. CSR-arbetet inom klädindustrin har stegvis förbättrats 

de senaste 10 åren, men ännu återstår mycket arbete.20 

 

                                                 
16 Rättvisemärkt 2009 och Rena kläder 2008 
17 Rena kläder 2008 
18 ibid, s.60 
19 Swedwatch och Naturskyddsföreningen 2008 
20 Rena kläder 2008 
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Vi som är författare till denna uppsats delar ett stort intresse för CSR och är mycket nyfikna 

på Kina. När vi skulle välja ämne för uppsatsen tänkte vi direkt på modebranschen då vi 

tidigare år läst mycket i media om svenska klädföretag som hamnat i blåsväder. Vi tyckte att 

CSR, modebranschen och Kina föll sig naturliga att kombinera då intresset för alla dessa tre i 

gruppen var stort och vi kände att de på ett tydligt sätt hörde samman. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Vår frågeställning lyder: 

Vilka svårigheter kan svenska företag verksamma inom modebranschen möta 

vid implementering av uppförandekod hos leverantörer i Kina? 

1.4 Syfte 

 

Vi ämnar med vår uppsats att, för det första, ta reda på huruvida företag upplever svårigheter 

vid implementering av uppförandekod hos sina leverantörer i Kina. För det andra, vill vi 

undersöka vilka dessa svårigheter i så fall är och därmed besvara vår frågeställning.  

 

Vi använder oss av ordet svårigheter i vår frågeställning, ett ord vi anser ha en vid betydelse. 

Därför har vi valt att begränsa oss till två kulturella faktorer utifrån vilka vi ämnar besvara 

frågeställningen. Dessa faktorer är: 

 

a) Nationella kulturer 

b) Organisationskulturer 

 

Vi vill alltså undersöka om nationella kulturer och organisationskulturer kan ge upphov till 

svårigheter med implementering av uppförandekod och vilka dessa svårigheter är. Vi vill 

också försöka ta reda på om dessa kulturella faktorer påverkar varandra.  
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1.5 Avgränsningar 

 
Vi var redan i uppsatsens startskede medvetna om att vi var tvungna att avgränsa oss då både 

området CSR och området kultur är stora och innehåller många variabler. Inom CSR valde vi 

att avgränsa oss till att endast undersöka implementering av uppförandekoder. Inom kultur 

valde vi att avgränsa oss till att bara granska vissa nationella kulturella drag (den svenska och 

den kinesiska kulturen enligt Hofstede) och fallföretagens organisationskulturer. En annan 

avgränsning vi har gjort är att vi har begränsat oss till att bara undersöka fallföretag i en och 

samma bransch, dvs. modebranschen.  

 

1.6 Disposition 

Denna uppsats består av sex huvudkapitel.  

I inledningen (kapitel 1), ges en bakgrund till vårt ämnesval samt en 

presentation av uppsatsens frågeställning och syfte.   

 

I kapitlet metod (kapitel 2) presenteras vårt tillvägagångssätt och arbetets 

upplägg. Här presenteras även våra källor i korta drag.  

 

Den teoretiska referensramen (kapitel 3) består dels av ett par definitioner 

av begrepp som är grundläggande för uppsatsen, dels introduktion till 

våra huvudsakliga teoretiska baser, Hofstedes teori om kulturskillnader 

samt Scheins tre kulturnivåer.  

 

Empirin (kapitel 4) består av de resultat som framkommit av vår 

datainsamling. Kapitlet inleds med två underkapitel, ett om Kinas 

nationella kultur och ett om Sveriges nationella kultur. Efter dessa 

underkapitel delas empirin upp efter våra fallföretag Alpha, Beta och 

Gamma.  I dessa delar ges först en kort bakgrund till företagen, sedan 

presenteras de resultat vi funnit om deras arbete i Kina samt empiri 

rörande deras organisationskulturer.  

 
Inledning 

 
       Metod 
 

 
 

Teoretisk 
Referensram 

 
 
 

Empiri 
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I analysen (kapitel 5) presenteras den analys vi utfört. Vi har valt att först 

redogöra för våra företags förankring i den nationella svenska kulturen och 

om de skiljer sig eller om de till och med innehar likheter med den 

kinesiska kulturen. Därefter fortsätter analysen i ett par punkter där vi 

diskuterar potentiella svårigheter som kan uppkomma på grund av ett antal 

faktorer. Analysen mynnar slutligen ut i ett par hypoteser för vidare 

forskning och i en slutdiskussion (kapitel 6). 

 

 

 

I slutet av arbetet finns bilagor som är en del av vår empiri men som vi valt lägga utanför 

empirikapitlet eftersom mängden text annars skulle bli mycket stor. I bilaga 1 och 2 återfinns 

bakgrund till Fair Wear Foundation (FWF) och Business Social Compliance Initiative (BSCI). 

Vi rekommenderar läsaren att läsa dessa bilagor då de ökar förståelsen för våra fallföretag. 

 
 
 

Analys 

 
 
 

Slutdiskussion 
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2 Metod  
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren inblick i våra val av perspektiv, ansats, metod, företag 
och bransch. Sedan följer en beskrivning av vår datainsamling och källkritik av våra använda 

källor. Kapitlet beskriver även själva arbetsgången från idé till resultat.   
 

2.1 Val av perspektiv 

 

Perspektivet på vår uppsats är hermeneutiskt, ett perspektiv som tar hänsyn till betydelsen av 

till exempel symboler, metaforer, beteende och upplevelser. Det hermeneutiska perspektivet 

medför att undersökningsområdet inte genomgår en objektiv mätning, som det positivistiska 

perspektivet förespråkar, utan istället tolkas av forskarna.21 Eftersom vi vill ta hänsyn till 

faktorer som är svåra att mäta, såsom kulturer, är det hermeneutiska perspektivet bäst lämpat. 

Den sociala kontexten är viktig för vår undersökning därför behöver vi ha ett perspektiv som 

erkänner dess betydelse. Vi ser dock inte vår undersökning som till fullo hermeneutiskt då vi 

inte helt ignorerar vissa teoretiska ramverk.     

 

2.2 Val av ansats 

 

Med vår uppsats har vi för avsikt att undersöka vilka svårigheter som tre svenska företag 

upplever inom implementeringen av deras CSR-frågor. Vi har, med detta som utgångspunkt, 

valt en explorativ ansats på vårt tillvägagångssätt då vi vill undersöka ett område som är 

relativt okänt. I och med den explorativa ansatsen har vi vidare valt en abduktiv infallsvinkel. 

Den abduktiva ansatsen är delvis deduktiv och delvis induktiv, då abduktiv ansats innebär att 

allteftersom arbetets framskridande utvärdera valet av teorier och ta bort eller lägga till 

ytterligare referensramar om empirin kräver detta22. Anledning till valet av en abduktiv ansats 

                                                 
21 Bryman och Bell 2005 
22 Alvesson och Sköldberg 1994 
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var att vi ville utnyttja den information intervjuerna med fallföretagen gav och inte helt låta 

oss styras av varken i förväg utvalda teorier eller helt förlita oss på insamlad empiri.  

 

Kritik har riktats mot den deduktiva ansatsen att om forskaren utgår från en teori och sedan 

utför en kvalitativ intervju finns det risk att utformningen av frågor och tolkning av svaren 

färgas av det denne tidigare läst. Den induktiva ansatsen kan försvåras då den kräver att 

författaren under insamling av empiri har ett helt öppet sinne, något som är föga tänkbart.23 Vi 

är medvetna om dessa risker, då de också kan förekomma i en abduktiv ansats som är en 

kombination av de två.  

 

Vi har haft stor nytta av den abduktiva ansatsen då vi löpande i arbetets gång utifrån vår 

empiri har kunnat gå bakåt och omvärdera vår teoretiska referensram. Vi har framför allt tagit 

bort två teorier vi i början trodde skulle ha stor betydelse för vårt arbetes upplägg, då vi senare 

ansett dem betydelselösa och inte tillräckligt intressanta för vår frågeställning. 

 

2.3 Val av metod 

 

Vi har valt att utföra fallstudier av tre företag. Fallstudierna ger oss möjligheten att studera tre 

specifika företag på djupet, eventuellt kunna dra paralleller mellan dessa och ställa dem i 

relation till vårt teoretiska ramverk. Vi anser att fallstudier är det mest lämpliga 

tillvägagångssättet då vår frågeställning fordrar en ingående studie eftersom ämnet ännu inte 

är tillräckligt undersökt. En kvantitativ studie hade varit svår att genomföra eftersom det för 

många företag uppfattas som känsligt att ge information om deras CSR-arbete.  

 

Att empiriskt generalisera utifrån en fallstudie är riskabelt eller rent utav ogenomförbart då 

forskaren inte utifrån ett fåtal fall kan ta för givet att dessa är typfall och kan representera en 

större samling företag.24 Vår förhoppning är att vår multipla fallstudie ska ge en ökad insyn 

och öka förståelsen inom ett relativt outforskat område för vilka problem företag möter i 

praktiken då de ska implementera CSR. Även om resultaten utifrån fallstudierna inte kan 

generaliseras hoppas vi att de kan leda till en modell som visar på vilka svårigheter svenska 

                                                 
23 Jacobsen 2002 
24 Bryman och Bell 2005 
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företag kan stöta på. Dessutom hoppas vi kunna pröva om det teoretiska ramverk vi valt ut är 

lämpligt för denna sorts studie.  

 

2.4 Val av företag och bransch 

 

Vi funderade länge kring valet av fallföretag och vilken bransch dessa skulle vara verksamma 

i. Då vi hade läst om tillverkningsföretag som hamnat i blåsväder inom just CSR var vi främst 

intresserade av dessa. Valet föll på modebranschen då vi var intresserade av företag som hade 

noga utarbetade uppförandekoder för leverantörer i Kina. Många svenska modeföretag 

utarbetade sina första uppförandekoder redan för tio år sedan.25 En annan anledning till att vi 

intresserade oss för modebranschen var att vi redan innan val av företag valt att skriva om 

Kina, ett land där många svenska kläder produceras26. Eftersom vår tid var begränsad var vi 

eniga om att endast tillfråga svenska modeföretag, då vi ville ha möjlighet till tät kontakt med 

dessa och även vid möjlighet utföra besök.  

 

Till sist valde vi att ha tre fallföretag som ligger till grunden för vår analys. Dessa har vi på 

grund av önskemål från ett av de tre företagen anonymiserat i empirin och valt att kalla 

företagen Alpha, Beta och Gamma. Det är endast direkta namn som har ändrats, all annan 

information som återges är autentisk.  

 

2.5 Datainsamling 
 

2.5.1 Kvalitativ eller kvantitativ 
 
När vi samlat in data har vi använt oss av en kvalitativ metod eftersom vi anser det vara 

lämpligast med tanke på vårt ämnesval och ansats. Vi söker inte ett statistiskt försvarbart 

resultat utan vill få inblick i en del av CSR-området som inte tidigare utforskats djupare. Den 

kvantitativa metoden, med till exempel enkäter, kräver många respondenter.  Vi anser att det 

hade varit svårt att utföra kvantitativa undersökningar då våra adressater inom de områden vi 

intresserar oss för är begränsade. Det är få som har insikt i CSR-implementering och vilka 

svårigheter den ger upphov till. Vi hade exempelvis inte kunna ställa frågor till alla 
                                                 
25 Rena Kläder 2008 
26 Swedwatch och Naturskyddsföreningen  2008 



 17

medarbetare på ett företag angående detta, eftersom det ofta är ett mindre antal som arbetar 

med CSR-frågor. 

 

Eftersom vi har valt en abduktiv ansats anser vi att den kvalitativa metoden, med sina 

anpassbara drag,27 lämpar sig bäst. Eftersom vårt arbete berör kultur och CSR som kräver 

öppna svar, då uppfattning och associationer av dessa skiljer sig från person till person vore 

det svårt att via en enkät få svar som inte blir styrda av frågeställningen. Det finns kritik mot 

kvalitativ forskning som pekar på att det är lätt för forskarna att påverka resultatet genom sina 

egna uppfattningar och känslor.28 Vi anser att den här kritiken är befogad, men vi hoppas att 

risken har reducerats i vårt arbete då vi inte hade kunskap om CSR-arbete inledningsvis. De 

teorier vi valt hoppas vi även har gett oss ledning i att inte helt tolka fritt på eget bevåg. 

 

2.5.2 Primärdata och sekundärdata 
 
Våra källor består både av primär- och sekundärkällor, något som är vanligt när fallstudier 

utförs29. De primära källorna är kvalitativa intervjuer med de CSR-ansvariga på Alpha, Beta 

och Gamma, samt observation vid företagsbesök på Alphas huvudkontor. Dessa data kommer 

att ligga som bas för delar av vår uppsats empiri och analys. Vi har använt oss av bland annat 

böcker, rapporter, tidigare kandidatuppsatser, hemsidor och artiklar som sekundära referenser. 

Detta är dokument som dels används som bakgrundsinformation angående företagen, men 

också som empiri och kommer att finnas med i vår analys av företagen.  

 

2.5.3 Intervjuer 
 
Då det genom endast sekundära källor är svårt att hitta information om våra fallföretags CSR-

arbete valde vi att utföra intervjuer. Eftersom vi valt ett hermeneutiskt perspektiv, där 

tolkningar är betydelsefulla, valde vi att utforma intervjuerna efter ett semistrukurerat 

tillvägagångssätt. Vi ville ge en tydlig anvisning om vilka områden vi ville att intervjuobjektet 

skulle beröra, men samtidigt var vår önskan att denne skulle känna sig fri att uttrycka sina 

                                                 
27 Jacobsen 2002 
28 Bryman och Bell 2005 
29 ibid 
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tolkningar och värderingar. Alltför strukturerade frågor hade kunnat hämma intervjuobjektets 

svar.30 Helt öppna intervjuer hade däremot varit svåra att bearbeta då svaren tenderar att bli 

alltför mångtydiga. Dessutom är det i princip omöjligt att utföra intervjuer utan någon slags 

strukturering, oavsett om den är medveten eller inte,31 något som också kan kopplas till det 

hermeneutiska synsättet att allt förekommer i en social kontext.     

 

Vi har gjort tre semistrukturerade intervjuer med de CSR-ansvariga på våra fallföretag Alpha, 

Beta och Gamma. De CSR-ansvariga valdes som intervjuobjekt på grund av att de dagligen 

arbetar med företagets CSR-arbete och därmed är kunniga inom området, en förutsättning för 

att kunna besvara våra frågor. Inför den första intervjun, som gjordes med Alphas CSR-

ansvariga, utformade vi en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden försökte vi utforma så att 

svaren intervjuobjektet gav blev öppna, och inte gav utrymme för förutbestämda 

svarsalternativ. Vi valde att lägga de frågorna som var av lite känsligare karaktär i slutet av 

intervjun, något som rekommenderas av Bryman och Bell.32 Efter den första intervjun lade vi 

till och tog bort några frågor, så att de skulle bli bättre lämpade för det vi ville få reda på. Det 

var även vår ambition när vi valde den abduktiva ansatsen att vi med stöd från den insamlade 

empirin kunde omvärdera våra teorival.  

 

I och med att vi valde att utföra intervjuerna per telefon möjliggjorde detta för 

intervjuobjektet att befinna sig på sin arbetsplats, som för dem är en välbekant miljö. När 

forskaren utför en intervju är det enligt kontexteffekten viktigt att utföra denna i en miljö där 

intervjuobjektet känner sig trygg, till exempel på sin arbetsplats eller i sitt hem33. I alla 

intervjusituationer finns risken att intervjuaren påverkar intervjuobjektet på olika sätt, 

exempelvis med konsekvensen att intervjuobjektet uppträder onormalt eller känner sig manad 

att svara på ett visst sätt. Detta fenomen kallas för intervjuareffekt34 och är något vi försökt 

undvika. Vår förhoppning var att genom att utföra intervjuerna per telefon skulle denna effekt 

minimeras.    

 

Intervjuerna gjordes samtliga per telefon, där en i gruppen var intervjuare och två antecknade 

svaren. Intervjuerna spelades dessutom in, något vi gjorde för att fokusera på den personliga 

                                                 
30 Bryman och Bell 2005 
31 Jacobsen 2002 
32 Bryman och Bell 2005 
33 Jacobsen 2002 
34 ibid 
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kontakten och för att inte oroa oss för att missa att anteckna viktiga detaljer. Vi ville inte att 

intervjuobjektet skulle känna sig förvirrad av att höra flera personer prata, utan tänkte att det 

skulle underlätta att skapa kontakt om vi valde ut en person som ställde frågorna. Av 

intervjuerna skrev vi sedan protokoll som inte var exakta transkriptioner av samtalen, utan 

kan ses som sammanfattningar. Fördelen med detta anser vi vara att betydelsen av de nyanser 

och tystnader som vi uppfattade kom fram tydligare än om vi hade transkriberat dessa. Vi 

anser dessutom att ett sådant protokoll är en mer läsarvänlig bilaga än en ren avskrift av 

samtalet. 

 

2.5.4 Besök på Alpha 
 
I december besökte en av uppsatsförfattarna företaget Alphas huvudkontor i Stockholm. En av 

de variabler vi ville analysera var organisationskultur och vi ansåg att direkt tillträde till en 

icke offentlig miljö på Alpha skulle förbättra vår insikt i denna. Uppsatsförfattaren iklädde sig 

rollen som Bryman och Bell benämner observatör-och-deltagare, vilket innebär att denne 

främst agerar som intervjuare men samtidigt utför en observation. Observatören är dock inte 

deltagande i företagets miljö på ett aktivt sätt.35 Under en timmes tid fick hon en guidad tur av 

den CSR-ansvariga, samt höll en kortare intervju.  

 

2.6 Källkritik 

 

Vår uppsats baseras på många olika typer av källor. Då vi utvärderat dessa har vi utgått från 

att trovärdighet, objektivitet och relevans ska vara hög.   

 

Som tidigare nämnts har vi utfört intervjuer och därigenom fått information direkt från 

företagen. Dessa data är svåra att kontrollera på ett objektivt sätt, men vi var samtidigt 

intresserade av att höra intervjuobjektens tolkningar av CSR-arbetet. Risken finns dock att 

intervjuobjekten kan påverkas av sina egna intressen och medvetet väljer vad de vill berätta 

och därmed blir svaren snedvridna36. Vi tror dock inte att svaren resulterar i rena lögner, men 

däremot kan vissa fakta överbetonas och annan fakta undvikas. Eftersom CSR, i allmänhet 
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uppfattas som ett relativt känsligt ämne kan vi tänka oss att vissa data som uppfattas som 

negativa kan undanhållas. Detta är vi medvetna om. 

 

Vi har även använt oss av information som företagen själva publicerat till vår empiri, såsom 

årsredovisningar. Samtliga företags årsredovisningar granskas av externa revisorer och detta 

anser vi borgar för en hög trovärdighet. Andra dokument producerade av företagen anser vi 

vara relevanta just för att de visar hur företagen vill bli sedda, något som är av vikt för vår 

tolkning av deras kultur. För att öka objektiviteten och informationsunderlaget har vi även 

hämtat information om företagen från externa källor, så som andra uppsatser och 

tidningsartiklar. Den uppsats vi hämtat data ifrån har vi bedömt som vetenskapligt uppbyggd, 

men vi har endast hämtat vår information från dess empiri och inte från dess analyser eller 

slutsatser.     

 

Exempel på ytterligare källor vi har använt, är rapporter från organisationer som inriktar sig 

på CSR-området. På grund av att dessa organisationer verkar konkurrera med varandra om 

CSR-kunder har vi försökt använda oss av information från ett flertal organisationer, allt för 

att öka objektiviteten. Jacobsen menar att ett flertal oberoende källor ger en mer rättvis bild av 

verkligheten37. Flera av de organisationer vi valt (såsom Swedwatch) har producerat rapporter 

som är uppbyggda på ett vetenskapligt sätt med tydliga källhänvisningar och 

forskningsunderlag. Dessa erbjuder en unik insikt i något som annars varit, för oss helt dolt, 

och därför anser vi dem vara högst relevanta.  

 

När vi sökt information om Kina har vi valt att grunda vår empiri på ett flertal källor då vi 

anser att trovärdigheten av empirin stärks. Ämnet kultur är svårt att beskriva utan att själv 

tolka, och därför anser vi att flera forskares tolkningar tillsammans ger en rättvisare bild än en 

enda källa.  

 

2.7 Kvalitetsgranskning 

 

Något vi har försökt undvika är våra eventuella förutfattade meningar hos oss själva, både vad 

gäller fallföretagen och de nationella kulturerna. När en kvalitativ studie utförs är denna 
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medvetenhet av betydelse, men samtidigt är den kvalitativa studien öppen i den mening att 

studiernas empiri kan avge sådant resultat som forskaren i förväg inte förväntar sig38.  

 

På grund av arbetets natur, då så stor del av empirin baseras på fallstudier, anser vi att det inte 

är möjligt att empiriskt generalisera resultatet vi kommit fram till, men vi anser att den 

externa giltigheten finns då tillvägagångssättet och teorierna kan appliceras även på andra 

företag i liknande situationer.  

 

CSR-arbetet inom modebranschen har genomgått stora förändringar under de senaste åren39. 

Detta medför att om vi gjort samma undersökning tio år tidigare hade resultaten varit helt 

annorlunda, liksom om den hade utförts tio år senare. För att resultatet ska ses som tillförlitligt 

måste läsaren beakta tidpunkten då studien utfördes. Något som hade ökat denna uppsats 

tillförlitlighet än mer hade varit om vi hade genomfört ytterligare en studie under samma 

tidsperiod som vi utför denna studie och fått likvärdigt resultat,40 något som tyvärr är en 

omöjlighet för oss.  

 

2.8 Arbetsprocessen 

 

2.8.1 Val av ämne 

 
I inledningsskedet av processen att skriva denna uppsats ägnade vi viss tid åt att välja det 

ämne vi ville undersöka. Ett flertal diskussioner, där vi vägde olika CSR-områden mot 

varandra, ledde till att vi enades om att skriva om problematiken som rör implementeringen 

av uppförandekod. Frågeställningen ändrades ett par gånger allteftersom empiriinsamlandet 

fortgick.  

 

2.8.2 Initial arbetsprocess 
 
Nästa steg var att få access till företag då vi enats om att arbeta med fallstudier. Som vi 

nämnde tidigare i stycke 2.4. sökte vi efter svenska modeföretag med tillverkning i Kina, som 
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dessutom hade utarbetade uppförandekoder. Då vi tog kontakt med de potentiella 

fallföretagen gjorde vi mailutskick till dem som matchade vår profil. Vi valde att använda e-

mail eftersom det går snabbt och är enkelt att hitta sådana kontaktuppgifter på respektive 

företags hemsida41. Med tanke på alla spam-mail som ständigt hamnar i 

företagsrepresentanters inkorg valde vi en ämnesrad som var både informativ och samtidigt 

väckte intresse att faktiskt öppna mailet. 

 

I övrigt var det viktigt att beakta vid vilken tidpunkt mailen skickades ut, eftersom 

öppningsfrekvenser varierar både gällande dagar, men också tidpunkter som mailet anländer. 

Enligt eROI är onsdagar och torsdagar klockan 16.00 den bästa tiden att skicka e-mail, då 

dessa öppnas av så många som 26% av mottagarna.42 För att utnyttja detta skickade vi mailen 

på onsdag och torsdag eftermiddag. Vi fick positiva svar från tre av de kontaktade företagen, 

och dessa antog vi som fallföretag.   

 

På grund av vår begränsade tidsram bad vi CSR-ansvariga vid företagen om vars en intervju i 

december månad. Tre dagar före intervjutillfällena skickade vi per e-mail en sammanfattning 

av vilka områden vi ville diskutera, då de själva hade bett om att få förbereda sig inför 

intervjuerna. Vi var dock noggranna med att inte specificera vilka frågor vi skulle ställa för att 

bevara spontaniteten i de kommande samtalen. 

 

Utöver de tre telefonintervjuerna som hölls gjorde vi ett besök på Alpha. Tyvärr hade vi inte 

möjlighet att besöka Beta och Gamma, då tiden var begränsad och de geografiska avstånden 

var stora. Dock är både Beta och Gamma börsnoterade företag, vilket innebär en större 

transparens och möjlighet till att inhämta empiri från sekundära källor. Tack vare besöket 

kunde vi få svar på frågor som dykt upp efter att vi haft telefonintervjun med Alphas CSR-

ansvariga då hon också guidade besöket på Alphas huvudkontor. Efter besöket skrevs ett 

protokoll som i likhet med protokollen av telefonintervjuerna fungerar som en 

sammanfattning snarare än en direkt transkription av samtalet då inte heller en inspelning 

utfördes. En del av protokollet är en beskrivning av de intryck besökaren nedtecknade direkt 

efter visiten. Detta är en subjektiv tolkning av hur observatören upplevde Alpha.         
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2.9 Vidare arbetsprocess 

 

Löpande under arbetets gång har vi fördjupat våra kunskaper om CSR, uppförandekoder, 

Kina och modebranschen. Det har varit viktigt för oss att erhålla en bred kunskapsbas före 

intervjutillfällena då vi ville ställa relevanta frågor. Vi har även läst in oss på teorier vi ansett 

vara aktuella. Valet för teoretiskt ramverk att inkludera i uppsatsen föll på framförallt två 

teorier. För att beskriva svensk och kinesisk nationell kultur tänkte vi genast på Hofstede, då 

vi ofta mött hans forskning under vår studietid och funnit den intressant och genomarbetad. 

För att undersöka organisationskulturer valde vi Schein då teorin beskriver olika nivåer och 

medvetandegrader som vi fann relevanta för just vår analys. Som vi skrev tidigare i stycke 

2.2.  har teorier som skulle inkluderas i uppsatsen ändrats en aning allt eftersom deras 

relevans omvärderats i och med innehållet på den insamlade empirin. En av de teorier vi 

jobbade efter inledningsvis för att undersöka organisationskultur var Johnsons cultural web43, 

men vi fann inte den relevant eller att den gav något utöver Scheins teori. Vi tänkte även 

inledningsvis undersöka huruvida strategier ledde till svårigheter, men efter hand insåg vi att 

det skulle bli allt för omfattande för ett arbete av denna storlek.     

 

Vi har valt att disponera delar av empirin (den som berör företagens kulturer) efter teorins 

rubriker eftersom vi anser att detta ökar läsvänligheten och ger en tydligare röd tråd i en 

annars komplex och omfattande empiri. Eftersom vi analyserat frågeställning efter kulturella 

aspekter har vi ansett det nödvändigt att tolka den insamlande informationen redan i empirin. 

Ämnet kultur är svårt att beskriva utan att samtidigt göra vissa subjektiva antaganden. I 

organisationskulturens empiri har vi sett en stor fördel att beskriva denna utefter  Scheins 

teori, då teorin väglett vår redogörelse.  

 

Efter de tre semistrukturerade intervjuerna och besöket på Alpha lyssnade vi igenom det 

material vi hade inspelat ett flertal gånger och gjorde sammanfattningar av intervjuerna utan 

att transkribera. Dessa sammanfattningar och anteckningarna från besöket utgjorde sedan 

grunden för vår empiri. Vi valde i empirin att bara redogöra för det vi ansåg vara relevant för 

vår frågeställning och analys.  
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I vår analys har vi för avsikt att utifrån teorierna och empirin besvara vår frågeställning om de 

eventuella svårigheter svenska företag kan möta vid implementering av uppförandekod i 

Kina. Vi har inlett analysen med en jämförelse av fallföretagens organisationskulturer och de 

variabler Hofstede anser vara svenska (om deras organisationskultur kan anses vara svensk), 

och ämnar även besvara om företagens kulturer brister i överensstämmelse eller ligger i linje 

med nationell kinesisk kultur. Vi har därefter delat upp analysen i ett antal diskussioner 

rörande en faktor vi utifrån empirin börjat misstänka ha betydelse för om det uppstår 

svårigheter med implementering av en uppförandekod. Vi diskuterar alla tre företagen 

löpande i analysen och anser att en viss jämförelse mellan dessa kan öka förståelsen för vår 

analys. I slutskedet mynnar analysen ut i ett par hypoteser, hypoteser som vi skulle vilja 

uppmuntra vidare forskning att undersöka djupare. Avslutningsvis har vi försökt värdera om 

vårt resultat är tillförlitligt och om våra teorier varit lämpliga för vår analys.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel ämnar vi inledningsvis förklara våra ställningstaganden till nyckelbegrepp som 
används frekvent och är grundläggande för uppsatsen. Senare i kapitlet följer beskrivningar av 

de teorier, Hofstedes och Scheins, vilka vi använder för att besvara vår frågeställning. 
Avslutningsvis vill vi förtydliga hur vi tänker använda oss av det teoretiska materialet genom 

en illustration.   
 

3.1 Begreppsdefinitioner 

 

3.1.1 Carrolls CSR-pyramid 

 

Carroll har presenterat en modell för CSR, som bygger på att ett företag har olika ansvar i 

förhållande till samhället, denna modell kallas för The pyramide of Corporate Social 

Responsibility. Modellen visar att för att ett företags CSR-arbete ska bli accepterat måste det 

beakta de, av samhället uppskattade, skyldigheter som Carroll har utkristalliserat. Han menar 

att företag och samhällen upprättar ett socialt kontrakt som legitimerar företagets CSR-

arbete.44  

 

                                                 
44 Carroll 1991 
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Figur 1. Carrolls CSR-pyramid. Figuren illustrerar hur de olika delarna av ett företags 

ansvar vilar på varandra. Den lila markeringen (etiskt ansvar) visar vilken del av pyramiden 

vi tänker oss att implementering av uppförandekod är.  

 

Det ekonomiska ansvaret innebär att ett företag måste vara vinstgivande samtidigt som de 

priser som sätts på produkterna ska vara skäliga. Företagen har ett ansvar gentemot samhället 

att utföra grundläggande företagsekonomiska aktiviteter, så som att minimera kostnader och 

att tillverka efterfrågade produkter och kanske framförallt vara lönsamt.45  

 

Företag har också ett juridiskt ansvar, vilket betyder att de regler och lagar samhället skapat 

ska följas även av företag. Samhället kräver av företaget att det tar sitt ekonomiska ansvar 
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inom ramen för de legala ramarna. Tillsammans med det ekonomiska ansvaret utgör det 

juridiska ansvaret grunden för att ett företag kan existera.46 

 

Det finns ytterligare regler för ett företag att anpassa sig efter, utöver de juridiska. Om ett 

företag följer dessa oskrivna regler och normer tar det sitt etiska ansvar. Samhällets 

uppfattning om vad som är accepterat och moraliskt försvarbart är det som utgör de här 

oskrivna reglerna.47 

 

Den sista delen av Carrolls pyramid kallas för filantropiskt ansvar och betecknar de 

handlingar ett företag utför för att visa sig vara en god samhällsmedborgare. En sådan 

aktivitet kan vara att företaget sponsrar välgörenhet. Den stora skillnaden mellan etiskt och 

filantropiskt ansvar är att om ett företag inte följer de etiska normerna kommer det inte 

accepteras, men om det inte utför filantropiska handlingar kommer endast goodwill utebli. 

Det filantropiska ansvaret är alltså mer frivilligt och kan ske mer diskret.48 

 

Vår uppsats kommer främst att handla om det etiska ansvar som samhället ställer på 

företagen. För att definiera det etiska ansvar som företaget tar utformar detta en 

uppförandekod. Vi anser att implementering av uppförandekod ingår i det etiska ansvaret 

eftersom samhället ställer krav på att företag måste ha uppförandekoder. Det filantropiska 

ansvaret tar företaget när de utför välgörenhet.  I dessa uppförandekoder står vad företaget 

förväntar sig av medarbetare och leverantörer ifråga om till exempel arbetsförhållanden och 

miljöpolicy.49  Det är dessa uppförandekoder, som företagen följer, som vi i uppsatsen ska 

undersöka om de är svåra att implementera.  

 

3.1.2 Uppförandekod 

 

Uppförandekoder används då ett företag vill konkretisera sitt etiska ansvar gentemot sina 

medarbetare och sina leverantörers medarbetare. Företaget vill ge dessa ett skydd som går 

utöver det juridiska ansvar som måste tas för att kunna bedriva ett företag. FN-organet 

International Labour Organisation (ILO) har utarbetat åtta kärnkonventioner, som är vanligt 

                                                 
46 Carroll 1991 
47 ibid 
48 ibid 
49 Löhman och Steinholtz 2004 
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återkommande i uppförandekoder och anger de mänskliga rättigheter som gäller för 

arbetslivet.50 Kärnkonventionerna är: 

 

a) Konventionen mot obligatoriskt arbete51  

b) Konventionen om rätt till föreningsmedlemskap52 

c) Konventionen om rätt till kollektivavtal53 

d) Konventionen om lika lön för båda könen54 

e) Konventionen mot tvångsarbete55 

f) Konventionen mot diskriminering vid anställning och arbetsutövning56 

g) Konventionen om minimiålder57 

h) Konventionen mot barnarbete58 

 

Samtliga av våra fallföretags uppförandekoder är utvecklade av deras CSR-agenter, Fair Wear 

Foundation (FWF) och Business Social Compliance Initiative (BSCI) med grund i FN-

organets ILO:s kärnkonventioner. För att se FWF:s och BSCI:s exakta uppförandekoder se 

bilaga 1 och 2. 

 

3.1.3 Outsourcing 

 
Den definition av outsourcing vi valt att använda är då företag placerar verksamheter, som 

tidigare har funnits i den egna organisationen, hos en extern part 59. Fördelar med outsourcing 

är att den kan ge tillgång till bättre personal och bättre kompetens samt leda till 

kostnadsreduktioner. Det finns även ett par faror med att outsourca, såsom att företaget 

förlorar insyn, leverantörer kan vara opålitliga och de krav företaget ställer på sina 

leverantörer kan vara orimligt hårda.60 

                                                 
50 Mamic 2003 
51 The General Conference of the International Labour Organisation 1930 
52 The General Conference of the International Labour Organisation 1948 
53 The General Conference of the International Labour Organisation 1949  
54 The General Conference of the International Labour Organisation 1951 
55 The General Conference of the International Labour Organisation 1957 
56 The General Conference of the International Labour Organisation 1958 
57 The General Conference of the International Labour Organisation 1973 
58 The General Conference of the International Labour Organisation 1999 
59 Augustson och Bergstedt 1999 
60 Child 2005 
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3.1.4 Offshoring 

 
Begreppet offshoring beskriver en form av outsourcing, där outsourcingen av aktiviteter sker 

till ett annat land, i de flesta fall ett låglöneland. Utöver att få lägre lönekostnader finns också 

fördelar i och med ökad flexibilitet och eventuella storskalsfördelar .61 Eftersom det ofta finns 

en geografisk distans mellan huvudkontor och leverantör försvåras kontrollen av aktiviteten, 

både vad gäller kvalitet och hur arbetet utförs.62 I och med att företaget förlorar kontroll och 

insyn på grund av att det har en del av värdekedjan på geografiskt avstånd, kan en 

uppförandekod användas för att försöka öka chansen att kontrollera arbetssituationen. 

 

 
Figur 2. Offshoring och uppförandekod. Denna figur visar hur ett svensk företag använder 

sig av en kinesisk leverantör genom offshoring. Det svenska företaget försöker kontrollera 

den kinesiske leverantörens beteende genom att upprätta en uppförandekod.  

 

3.2 Teori, Hofstede 

 

Det var först med boken Culture's Consequences (från 1980) av Gert Hofstede som en samlad 

teori för att beskriva de nationella skillnaderna presenterades. Forskningen som låg till grund 

för boken bestod av två enkäter, gjorda på sextio- och sjuttiotalet och besvarade av mer än 

116 000 anställda inom IBM-koncernen. Utifrån detta underlag kunde Hofstede visa att det 

fanns nationella/ regionala karaktäristika som var stabila under längre tidsperioder och som 

influerade organisationers och människors handlingar. Hofstedes forskning ledde fram till fem 

dimensioner som varje nation/kultur kunde delas in efter. 63 Dessa värden är inte 

                                                 
61 Pfannenstein och Tsai 2004 
62 Aronson 2008 
63 Hofstede 1996 
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deterministiska utan är en form av medelvärden av den undersökta kulturen. Alltså behöver en 

individ inte ha dessa värderingar och normer endast på grund av att han/hon kommer från ett 

specifikt land.  

 

3.2.1 Maktdistans 
 
Denna variabel visar i vilken utsträckning ett samhälle accepterar att det finns stora skillnader 

i dess maktstruktur. Måttet tar inte hänsyn till hur det faktiskt är utan försöker ta hänsyn till 

människors mentala bild av hur mycket maktdistans som accepteras.64  

 

” All societies are unequal, but some are more unequal than others”. 

George Orwell65 

 

Låg grad av maktdistans innebär ett samhälle där befolkningen anser att alla människor ska ha 

samma rättigheter, att de som innehar makt inte bör skylta med det och att de som inte har 

makt kan skylla det på systemet. I ett samhälle med hög grad av maktdistans anses det befogat 

att människor som innehar makt blir privilegierade och att de exponerar sitt maktinnehav samt 

att människor utan makt har sig själva att skylla.66   

  

3.2.2   Undvikande av osäkerhet 

 
Variabeln undvikande av osäkerhet visar på hur hög grad samhället kan hantera och acceptera 

osäkerhet och tvetydighet. Ett samhälle som har en hög grad av osäkerhetsundvikande strävar 

efter att undvika nya och ovana situationer. Exempel på hur kulturer med hög grad av 

osäkerhetsundvikande agerar är att de stiftar lagar och regler som begränsar och styr 

beteenden i syfte att minska ambiguiteten och osäkerheten.67 Ett land med hög grad av 

osäkerhetsundvikande karakteriseras av att aggressivt och känslosamt beteende är godtagbart 

och sådana länder är ofta nationalpatriotiska.68   

 

                                                 
64 Hofstede 1996 
65 George Orwell i Hofstede 1984, s. 108 
66 Hofstede 1980 
67 Hofstede 1996 
68 Hofstede 1980 
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I samhällen med låg grad av osäkerhetsundvikande ser invånarna ner på folk som inte kan 

styra sina känslor och som visar ilska. Nationalism är inte framträdande i sådana länder och 

invånarna sätter större tilltro till kunskaper som uppnåtts genom praktisk tillämpning än vad 

dessa gör till expertkunskap.69  

 

3.2.3 Individualism  

 
Enkelt uttryckt handlar individualism om i vilken grad individen är underordnad gruppen eller 

tvärtom. I ett individuellt samhälle är individen ansvarig endast för sig själv och sin närmsta 

familj.70 I en individualistisk kultur ses det som en god egenskap att ta egna initiativ och att 

vara en ledare är eftersträvansvärt. Befolkningen i ett sådant land anser också att alla har rätt 

till ett privatliv och att ha en personlig åsikt.71 

 

I ett kollektivistiskt samhälle har ansvaret tillsammans med lydnad distribuerats i den grupp 

eller familj som individen tillhör. 72 I en kollektivistisk nation ses det som en fördel att tillhöra 

en organisation eftersom gemenskap är ett ideal. Synen är att människors privatliv styrs av de 

grupper dessa tillhör och att individens uppfattningar är beroende av grupptillhörighet.73  

 

3.2.4 Maskulinitet 

 
Samhällen och kulturer som anses maskulina värdesätter egenskaper som klassikt sett har 

definierats som manliga i den västerländska kulturen. Exempel på detta kan vara tävlingsvilja, 

ambitioner, styrka och så vidare.74 I ett maskulint land är könsrollerna tydligt åtskilda och det 

anses att män ska dominera samhället. Befolkningen i ett maskulint samhälle anser att de 

lever för att jobba och värdesätter pengar och attribut.75  

 

                                                 
69 Hofstede 1980 
70 Hofstede 1996 
71 Hofstede 1980 
72 Hofstede 1996 
73 Hofstede 1980 
74 Hofstede 1996 
75 Hofstede 1980 
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I ett samhälle som istället ses som feminint värdesätts samarbeten och omsorg om varandra.76 

Könsroller i feminina länder är mer odefinierade och tanken att båda könen ska ha lika 

mycket makt råder. I en feminin kultur arbetar befolkningen för att kunna leva och uppskattar 

mänskliga relationer och omgivningens miljö.77  

 

3.2.5 Långsiktig tidsorientering 
 
Den ursprungliga studien av Hofstede utökades med den ytterligare variabeln tidsorientering 

efter att en studie gjord i Hong Kong pekat på dess existens. Denna parameter beskriver 

vilken tidshorisont som är den överordnade i samhället. Kulturer som är mer långsiktiga 

värdesätter arbetsamhet och ihärdighet medan en kortsiktig kultur är mer orienterad mot 

traditioner och sociala värden.78  

 

3.3 Scheins tre kulturnivåer 

 

I detta avsnitt kommer Edgar Scheins teori om en organisations tre kulturnivåer att redogöras 

för i korthet. Edgar Schein ser inte organisationskultur som en sammansättning av subkulturer 

utan som en enhetlig kultur för de anställda på ett företag.79 

 

Enligt Edgar Schein kan forskaren när denne vill analysera ett företags kultur utgå från tre 

nivåer med indelning efter hur synlig den är för observatören. Dessa tre nivåer är:  

a) Artefakter 

b) Gemensamma värderingar 

c) Grundläggande antaganden 

Artefakter är den nivå som är mest synlig för en utomstående observatör och grundläggande 

antaganden är svårast att urskilja. För att verkligen förstå en organisations kultur är det viktigt 

att inte bara undersöka artefakterna, då kan en analys bli missvisande, utan att gå djupare ända 

ner till grundläggande antaganden. Alla dessa nivåer samspelar med varandra. 80 

 

                                                 
76 Hofstede 1996 
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78 Hofstede 1996 
79 Hatch och Cunliffe 2006 
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3.3.1 Artefakter 

 
Artefakter är ett samlingsnamn för allt det i organisationen som en utomstående observatör 

kan se, höra och känna när han kommer i kontakt med företaget. Begreppet artefakt kan med 

andra ord syfta på en rad olika faktorer, men gemensamt för dem är att de är lätta att 

observera. Schein påpekar i sin forskning att även om artefakter är lätta att observera, är dessa 

desto svårare för en utomstående att tolka. Till exempel kan observatörer som har hittat 

samma artefakter i en organisation tolka dessa på olika sätt baserat på sina egna erfarenheter. 

Det bästa vore om observatören kunde vistas i organisationen tillsammans med dess 

medlemmar en längre tid eftersom artefakternas betydelse då skulle framträda för 

observatören. Det finns dock forskare som av olika skäl genomför en undersökning under en 

kortare tid. Då är det lämpligt att observatören fokuserar på de artefakter som återfinns i de 

anställdas vardagsmiljö.81 

 

3.3.2 Gemensamma värderingar 

 
I denna kulturnivå återfinns de anställda gemensamma värderingar, målsättningar och 

strategier. Gemensamma värderingar är allt det som individerna i organisationen tycker är 

viktigt och värdesätter. Dessa värderingar är ofta möjliga att urskilja för observatörer, och kan 

ofta kopplas till artefakter. Denna andra nivå i Scheins modell speglar värderingar som 

fortfarande innehar en medvetandegrad bland de anställda. Om dessa värderingar leder till 

framgång utvecklas dessa till att bli antaganden, något som de anställda upphör att ifrågasätta 

och som de inte längre reflekterar över. Detta leder till den sista nivån i Scheins modell.82 

 

3.3.3 Grundläggande antaganden 
 
Med grundläggande antaganden syftas värderingar i organisationen som tas för givna av 

organisationens medlemmar och som är svåra att urskilja. Det är dessa värderingar som utgör 

de anställdas verklighet och är grundläggande för hela organisationen. Dessa underliggande 

antaganden ligger djupt rotade i företaget och får medlemmarna i organisationen att handla, 

tänka och resonera efter samma mönster.83 
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Figur 3. Scheins tre kulturnivåer. De tre nivåerna påverkar och är beroende av varandra. 84 
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3.4 Teorier i sammanhang 

 

I detta stycke ämnar vi illustrera hur Hofstedes och Scheins teorier är tänkta att användas i vår 

analys. Nedan följer en figur:  

 

 
Figur 4. Teoretiska ramverk. En beskrivning av hur teorierna är tänkta att användas i 
analysen av implementering av uppförandekod. 
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4 Empiri 
 

I empirikapitlet kommer vi först att beskriva de nationella kulturerna, Kina och Sverige, 
utifrån de teorier som vi förklarat ovan. Kapitlet innehåller också en presentation av våra tre 

fallföretag där vi har information om deras bakgrund och deras arbete i Kina. Dessutom har vi 
här tolkat vår insamlade empiri till vilken organisationskultur de tre fallföretagen har. Precis 

som de nationella kulturerna är organisationskulturen uppdelad efter teorins rubriker.   
 

4.1 Kina sett utifrån Hofstede 

 

I denna del kommer Hofstedes modell att användas för att försöka möjliggöra en förståelse för 

den kinesiska kulturen. 

 

4.1.1 Maktdistans 

 
Kina har en hög grad av maktdistans85, vilket visar sig i att anställda inte säger emot sina 

paternatliska ledare och att kollegor sällan litar på varandra86.  Kinesiska chefer förväntas 

agera auktoritärt, ha starka åsikter samt ha en klar bild av målsättningar. Denna bild förstärks 

ytterligare av det faktum att många av de större kinesiska företagen är familjeföretag med en 

karismatisk och självklar ledare som frontfigur87.  

 

”Som vanligt i Kina instämmer alla i rummet – tre patienter och deras anhöriga 

– med att upprepa snarlika varianter på samma argument. Så sker nästan alltid 

när någon med högre auktoritet uttalat sig. Gruppen visar sin konsensus genom 

att upprepa, ord för ord […]” 

Ola Wong 88  
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87 Weidenbaum 1996 
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 Det finns ett flertal tänkbara förklaringar till Kinas höga tolerans av en orättvis 

maktfördelning. En förklaring är den kinesiska kulturens arv från Konfucius (551 – 479 f.Kr.), 

en filosof vars idéer och ideal har haft en stor påverkan på de flesta asiatiska kulturer. En del 

av Konfucius filosofi var den politiska konfucianismen, vilken innebar ett hierarkiskt system 

där kejsaren satt på den absoluta toppen.89 Stabiliteten i ett sådant samhälle grundar sig på 

ojämlika maktförhållanden mellan dess medlemmar.90 

 

“There is government, when the prince is prince, and the minister is minister; 

when the father is father, and the son is son.”  

     Konfucius91 

 

En andra förklaring till Kinas höga tolerans av maktdistans kan vara det historiska arvet. 

Under Kinas historia har landet haft en tydlig hierarkisk ordning med en välfungerande och 

välutvecklad byråkrati.92 Efter den kommunistiska revolutionen kunde partiet, genom ett 

systematiskt användande av våld, tortyr och angivare93 skapa ett maktmonopol.  Det 

historiska arvet med tydliga härskarklasser kan ha ökat toleransen för maktdistansen.  

 

En tredje förklaring till Kinas höga tolerans för maktdistans är den frekvent förekommande 

synen att alla har möjligheten att arbeta sig till rikedom, den i USA så kallade American 

dream.94 Detta tankesätt har fått fäste i Kina sedan den ekonomiska liberaliseringens början 

på 1970-talet.95 Om alla har möjlighet att bli rika, är det endast individens fel om denne inte 

lyckas. Andras rikedom och makt accepteras då lättare eftersom alla har samma möjlighet att 

lyckas.  

”Denna attityd skapar ett samhälle av klättrare. Folk ser den amerikanska 

drömmen som en bokstavlig möjlighet för alla: Av samma anledning accepterar 

de ojämlikhet och dyrkar de rika (de förtjänar det) och föraktar de fattiga (de 

borde ha jobbat hårdare).”  

     Ola Wong96 

 
                                                 
89 Bjerke 1998 
90 Naisbitt 1997 
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92 Wong 2007 
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94 Wong 2007 
95 Li 2004 
96 Wong 2007, s.180 
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4.1.2 Undvikande av osäkerhet 

 
Den kinesiska kulturen har låg grad undvikande av osäkerhet enligt Hofstede97. Kineser 

beskrivs som raka och logiska människor, egenskaper som visar på att de är så pass självsäkra 

att de inte undviker risktagande. Det faktum att kineserna är vidskepliga och har en fatalistisk 

syn på livet gör att de bemöter osäkerhet på ett relativt ostressat och praktiskt sätt. Att ta 

risker genom att spela är något som kineser gör ofta, vilket gjort de kända som ett folk som är 

besatta av speldjävulen. 98   

 

Det kinesiska samhället ser inte nedskrivna lagar och regler som något eftersträvansvärt, utan 

har en kreativ inställning till sådana texter99. I Kina anser befolkningen att det är människor 

och inte skrivna lagar som styr samhället100. På grund av denna, i grunden, negativa 

inställning till lagar har kinesiska företag vanligtvis inte upprättat personalpolicys, eftersom 

de anser att en person istället ska övervaka de anställda101.  

 

Den kinesiska vidskepligheten uttrycker sig på så sätt att då kineser ska fatta viktiga beslut 

rättar de sig efter spådomar och tecken, som de antingen tolkar som välvilliga eller 

ogynnsamma. Kina är ett land där befolkningen ser på många skeenden som ett resultat av ett 

förutbestämt öde, en livsåskådning som kallas fatalism102. Med en sådan livssyn kan det 

tänkas att kineser inte undviker osäkerhet därför att de egentligen inte anser sig ha någon 

kontroll, utan ödet har redan bestämt utgången av osäkerheten.  

 

4.1.3 Individualism 

 
Det kinesiska samhället har låg grad av individualism och kännetecknas av motsatsen till 

individualism: kollektivism103. I Kina förväntas individen att underordna sig gruppen redan i 

unga år. I utbyte mot skydd förväntas individen vara lojal mot gruppen. Kineser som bor på 
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101 Chu i Bjerke 1998 
102 ibid 
103 Hofstede 1984 



 39

landsbygden förväntas exempelvis att flytta hem till sina föräldrar när de bildar familj och 

sedan bo flera generationer under ett tak.104  

 

I den kinesiska formen av kollektivism betonas den familj (i dess vidare mening) individen 

tillhör, vilken utgör en stor del av dess personlighet. Fenomenet kallas jen som förklarar att 

det är individens närmaste omgivning som berättigar dennes existens.105 I familjegruppen 

finns det en stark vi-känsla och man har stor tillit till medlemmarna av sin familj. Gentemot 

utomstående finns det däremot liten samhörighetskänsla. Kineser föredrar alltså grupper som 

inte är allt för stora och de är inte per automatik samarbetsvilliga bara för att de inte är 

individualistiska.106 En orsak till den kinesiska kollektivismen går att spåra i Maos ideologier, 

där han beskriver individualism som en ondska, som endast den själviska och högfärdiga 

borgarklassen innehar.107  

 

En följd av detta kollektiva tänkande är att beslut i gruppen ofta diskuteras länge och väl och 

att inga beslut tas förrän alla gruppmedlemmar är överens. Detta behov av att uppnå 

samförstånd kan även leda till att avvikande uppfattningar marginaliseras.108  

 

4.1.4 Maskulinitet 

 
Kina rankas relativt högt på den maskulina skalan109. Ledarskap i Kina utgör ofta ett 

enmansuppdrag där chefen innehar all makt. Den typiske ledaren i Kina förväntas agera 

bestämmande och auktoritärt.110 

 

Något som tyder på att kvinnor i Kina inte värderas lika högt som män är att de trots hög 

utbildning systematiskt hindras från chefsuppdrag. Kinesiska kvinnor har istället ofta yrken 

som varken innebär skälig lön eller förmåner.111  
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Då Kina är ett maskulint land ses strävan efter rikedom och makt som något positivt. Ett 

exempel på maskulinitetens inflytande är berättelsen om när ett större svenskt företag 

etablerade sitt kontor i Hong Kong och upplevde problem med att deras lokalt anställda inte 

ville lämna arbetsplatsen förrän sent på kvällen. När företaget efter en period började fråga 

varför, fick det som svar att de anställda föredrog att arbeta länge. För den svenska ledningen 

var detta svårförstått, framförallt med tanke på att det inte fanns någon större mängd arbete 

kvar att göra. Senare fick företaget informationen att den verkliga anledningen till att de gick 

hem sent var att det signalerade att de var viktiga för företaget. Detta ökade deras prestige hos 

grannarna. Alltså väntade de tills att de kunde gå hem passande sent.112  

 

Ett annat tecken på att Kina är ett maskulint land är att löne- och monetära incitament anses 

mer värda än icke-monetära incitament såsom träning, utbildning och flexibla arbetstider113.  

 

4.1.5 Långsiktig tidsorientering 

 
Kina som kultur har ett långsiktigt sätt att se på tiden, enligt Hofstede är Kina det mest 

långsiktiga av de asiatiska länderna114. I Kina ses tiden som återkommande cykler likt dag och 

natt och månens gång115. Detta manifesteras i form av att kineser inte lägger någon större vikt 

vid exempelvis deadlines och det finns en tro på att om svårigheter inte kan övervinnas genom 

viljekraft kan de åtgärdas över tid116.  

 

Ett vanligt uttryck i Kina är guanxi, som i direkt översättning betyder förhållanden eller 

relationer. Essensen av uttrycket är att i det kinesiska affärslivet tas besluts om till exempel 

rekrytering, inköp och försäljning med kontakter som grund.117 En effekt av guanxi är att i en 

anställningsprocess väljs den person som har en relation till den rekryteringsansvariga, något 

som kan ses som en kulturellt accepterad svågerpolitik118. Relationerna i guanxi byggs upp 

under lång tid och är något som kan gå i arv från föräldrar till barn.119 En annan konsekvens 

av kinesers guanxi-synsätt är att deras benägenhet att avsluta dysfunktionella relationer är 
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relativt låg. Detta eftersom det tar så lång tid att bygga upp kontakter och att det görs med 

antagandet att de ska vara långvariga120. För att lyckas med affärer i Kina måste man alltså ta 

tid på sig att bygga upp ett nätverk av relationer. 

 

4.2 Sverige sett utifrån Hofstede 

 

”Svenskar – tja, de är som sina produkter – pålitliga, ser bra ut, men knappast 

särskilt upphetsande”  

sagt av tysk affärsman121 

 

4.2.1 Maktdistans  

 
Sverige är ett land med låg grad av maktdistans122. Landet har sällsynt lite differens mellan 

den högsta och den lägsta levnadsstandarden123, och svenskar anser att alla medborgare är lika 

inför lagar och regler124. Lagom är ett unikt svenskt uttryck, som representerar hur svenskar 

anpassar sig till samhällets oskrivna regler som innebär att individen inte ska utmärka sig.125 

 

I Sverige är det inte godtagbart att skylta med makt och rikedom, en mentalitet som brukar 

beskrivas med uttrycket jantelag, ett begrepp skapat av Aksel Sandemose i romanen En 

flygtning krydser sit spor från 1933. Termen innebär att individen inte ska tro sig vara förmer 

än andra.126  

 

4.2.2 Undvikande av osäkerhet 

 
I Sverige har man låg grad av undvikande av osäkerhet. I det svenska samhället ser 

befolkningen ner på människor som visar mycket känslor, en del i detta är att det anses 

ohederligt att överdriva. Sveriges befolkning kritiserar gärna sin egen kultur och kan till 
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exempel säga att svenskar är torrbollar, något som tyder på att patriotism inte är vanligt i 

Sverige.127 Svenskar accepterar den osäkerhet som livet bjuder på och agerar rationellt och 

praktiskt i affärssituationer.  Ett svenskt uttryck är sunt förnuft, som har sitt ursprung i den 

protestantiska etiken, och innebär att varje individ har en förståelse för samhällets oskrivna 

regler. 128  

 

4.2.3 Individualism  

 
Sverige klassificeras som ett relativt individualistiskt samhälle.129 I arbetslivet finns preferens 

för frihet, egna utmaningar och att få vänner.130 En svensk värderar sitt privatliv högt, till 

exempel besöks inte bekanta utan förvarning och svenska studenter föredrar att bo i ett eget 

rum.131 I den svenska kulturen förväntas befolkningen ta sitt ansvar och varje individ i 

samhället ska själv skapa sig en oberoende uppfattning132. 

 

4.2.4 Maskulinitet 

 
Sverige klassas som ett feminint land.133 Då World Economic Forum rankar länder utifrån hur 

jämställda de är har Sverige blivit utsett till världens mest jämställda land fram tills 2008, då 

landet placerades på tredje plats134. Som enda land i världen har Sverige lika många kvinnliga 

som manliga departementschefer och riksdagsledamöter. Det går dessutom 1,5 kvinnor på 

varje manlig student vid akademiska utbildningar i Sverige. 135 Detta är något som tyder på att 

samhället inte har en syn på kvinnor och män som olika och att de ska ha samma rättigheter. 

 

Den typiske svenske ledaren vill att det ska finnas konsensus och samarbetsvilja hos de 

anställda. Livskvalitet är något reellt i Sverige och något invånarna efterfrågar. 136 De 

ledigheter svenskarna har, som helger och sommarledighet är inget de gärna avstår från137. 

                                                 
127 Phillips-Martinsson 1992 
128 Bjerke 1998 
129 Hofstede 1980 
130 Bjerke 1998 
131 ibid 
132 Bjerke 1998 
133 Hofstede 1980 
134 World Economic Forum 2008 
135 World Economic Forum 2006 
136 Bjerke 1998 
137 Phillips-Martinsson 1992 



 43

 

4.2.5 Tidsorientering 
 
 
I Sverige är tidsbegrepp en fråga om schemalagd punktlighet, personer får inte komma för 

sent och det ska helst inte dra över på tiden heller. Svenskar anser att det är den tiden man 

kommit överens om tidigare som ska följas. Svenskar är nu- och framtidsorienterade och har 

inte plats i sina fullspäckade scheman för improvisationer eftersom tid är pengar.138  
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4.3 Företag Alpha 

 

4.3.1 Bakgrund Alpha 

 
Alpha bildades för 15 år sedan och har sedan dess vuxit i snabb takt. Företaget bildades mitt 

under en av Sveriges lågkonjunkturer men detta till trots upplevde det stor framgång och 

expanderade fort i Norden. Endast fyra år efter grundandet premierades företaget med ett av 

Sveriges mest prestigefyllda modepris.139  

 

Koncernmoder för Alpha är Axel Johnson Gruppen. Moderbolaget (Alpha) är ett 

holdingbolag för ett svenskt dotterbolag som i sin tur äger fem helägda dotterbolag varav fyra 

är utländska.140 Alphas nettoomsättning förra redovisningsperioden var 508182 tkr, en siffra 

som baseras på 18 månader. Alpha har cirka 157 anställda.141 Alpha fick en ny VD i 

december 2008, något som kommer att medföra omstruktureringar inom företaget142.  

 

Företaget tillverkar främst kläder, men även accessoarer såsom skor. Alpha marknadsför sig 

med orden stil, enkelhet och kvalitet och dess kunder beskrivs som sofistikerade. För cirka nio 

år sedan började företaget sin expansion i Europa. Idag säljs Alphas kläder i 20 länder och 

företaget äger 40 butiker. Alpha har dessutom precis börjat expandera i USA.143 

 

Under 2006 började företaget fundera på ett system för CSR. Företaget hade tidigare 

presenterat en uppförandekod för sina leverantörer, men något egentligt CSR-arbete hade inte 

utförts i organisationen. Ett antal alternativ diskuterades, och efter cirka ett halvår enades 

företaget om att anlita en oberoende organisation, Fair Wear Foundation (FWF). Alpha gick 

med i FWF 2008 och använder sedan dess FWF:s uppförandekod och företaget har outsourcat 

kontrollen av implementeringen av koden till FWF.144 För ytterligare information om FWF 

och den fullständiga koden de använder, se bilaga 1. Den CSR-ansvariga som vi har haft 

kontakt med på Alpha kommer att sluta på Alpha i slutet av december 2008. I och med att 
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företaget precis har fått en ny VD har ingen tagit beslutet om vem som ska efterträda henne 

och det är oklart hur posten med CSR-ansvar kommer att se ut i framtiden.145 

 

Företaget arbetar med hållbarhet på ett antal sätt, till exempel ingår ekologiska plagg i dess 

kollektion.146 Vidare är tanken att kläderna som tillverkas ska vara av sådan kvalitet att de ska 

kunna användas under lång tid och en second hand-butik har nyligen öppnats där endast 

kläder av det egna märket säljs. Många av de anställda på huvudkontoret lämnar sina egna, 

avlagda kläder, till butiken. 147 

 

4.3.2 Alpha i Kina 

 
Alpha anlitar leverantörer i Kina för sömnad av kläder. Dessa leverantörer är belägna 

antingen i Guangdong i södra Kina eller i området runt Shanghai. Främst tillverkas i Kina 

grovstickade plagg, sidenplagg, dunjackor och jackor med tejpade sömmar. Enligt den CSR-

ansvariga på företaget ligger delar av produktionen i Kina dels eftersom dessa fabriker har 

stor kunskap om klädproduktion och kan erbjuda hög kvalitet, dels eftersom mycket av 

beställningarna till dessa fabriker sker via en agent. Den kinesiske agenten anser sig Alpha ha 

en god relation till.  

 

”Han [agenten] är också ganska ofta här och hälsar på och ser hur vi har det 

på vårt kontor sådär. Han har plockat idéer till sitt kontor i Kina, alltså, till 

exempel så tycker han att det är trevligt att vi har kakor här, eh, i skåpen här. 

Så det har han också på sitt kontor för sina anställda, sina CSR-anställda. 

Ehm… så, så att han… han är ju, han är väldigt öppen för dehär frågorna. Och 

han har varit med när vi gjort instruktioner och sådär också.” 

    Alphas CSR-ansvariga148 

 

Alpha har anlitat leverantörer i Kina sedan starten för 15 år sedan. Två av Alphas grundare 

hade tidigare arbetat på ett annat modeföretag, vilket medförde att Alpha anlitade många av 

de leverantörer som det tidigare företaget redan hade etablerat relationer till. Alpha lägger vikt 
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vid långsiktighet i sin relation till leverantörerna i Kina. Inköpsavdelningen på Alpha har stort 

inflytande vid val av leverantör. Idag har Alpha leverantörer av varierande storlek i Kina 

(varav två huvudsakliga fabriker). Enligt den CSR-ansvariga på företaget anlitar Alpha dock 

inte leverantörer av den största storleken (upp till 5000 anställda) utan försöker hålla sig till 

mindre- och medelstora leverantörer. 149 

 

Kontrollen av företagets leverantörer inom sömnad i Kina sköts av Fair Wear Foundation. 

Alla nya kinesiska leverantörer Alpha anlitar måste fylla i ett formulär rörande företagets 

uppförandekod och skriver på att de följer dess punkter. Alphas CSR-ansvariga anser att 

företaget via FWF har god kontroll över implementeringen av Alphas uppförandekod på dessa 

fabriker.150 FWF har som mål att i princip alla fabriker ska vara kontrollerade via inspektion 

inom tre år från det att företag gått med i organisationen151, i Alphas fall är detta år 2010. 

Fabriksarbetarna i Kina har ingen direktkontakt med Alpha, men det finns ett direktnummer 

de kan ringa till FWF vid problem på arbetsplatsen. Alpha ordnar ingen utbildning för 

fabriksarbetarna om företagets uppförandekod för att informera dessa om deras rättigheter, 

detta anser företaget är leverantörernas ansvar. Däremot finns det uppsatt på varje fabrik 

information om denna uppförandekod på arbetarnas modersmål.152 

 

Den CSR-ansvariga på Alpha menar att företaget har relativt bra kunskap om i vilka fabriker i 

Kina kläderna sys. Eftersom många uppdrag till kinesiska leverantörer går via en agent, 

informerar denna agent Alpha om produktion skulle läggas på någon annan agent än den som 

ursprungligen var planerad.153 Alpha för även register över alla sina leverantörer inom 

sömnad som regelbundet kontrolleras och uppdateras.154 Underleverantörer till fabriker som 

utför sömnad (exempelvis textilleverantörer) kontrolleras dock inte alls, även om Alphas 

uppförandekod ingår i kontrakten med dessa. Den CSR-ansvariga på företaget menar att det är 

en framtida målsättning att även kunna kontrollera exempelvis dem som producerar tygerna, 

men så som det ser ut idag har Alpha väldigt liten kontroll.155 
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Enligt den CSR-ansvariga på Alpha är Kina som en helt annan värld. Det är dock ingen 

ovanlighet att företaget stöter på främmande kulturer, företaget har leverantörer i ett flertal 

länder. Alla länder fungerar enligt den CSR-ansvariga olika, men det gör också alla 

leverantörer. Nationella skillnader mellan Sverige och Kina menar den CSR-ansvariga är att 

Kina är mer hierarkiskt och att kommunikationen fungerar på olika sätt. Samarbetet med Kina 

förenklas av att en anställd på företaget är från Singapore och pratar flytande mandarin samt 

innehar kännedom om den kinesiska kulturen.156 

 

4.3.3 Alphas organisationskultur  
 
Artefakter 

 

Valet att lägga Alphas huvudkontor på Södermalm i Stockholm är exempel på en artefakt då 

det är beläget i ett attraktivt och trendigt område precis vid Mälarens vatten. Huvudkontoret är 

vidare helt inrett i tonerna vitt, grått och svart med stilrena möbler157 - något som går i linje 

med företagets ledord stil, kvalitet och enkelhet158. Kontoret består av öppna kontorslandskap 

(uppdelade efter avdelningar) på ett och samma våningsplan (där även VD har sitt kontor). 

Detta kan ses som en artefakt på att kommunikationen mellan avdelningar och positioner sker 

enkelt och spontant och att arbetsmiljön inte är särskilt hierarkisk. Transparens är ett ord som 

beskriver företagets arbetsmiljö: konferensrum är helt i glas så att anställda kan se 

mötesdeltagarna, och dörrarna till företagslandskapen står öppna så att man som anställd lätt 

kan gå in och ut mellan olika avdelningar. 159  

 

Även Alphas hemsida kan ses som en artefakt som symboliserar företagets filosofi med stil, 

kvalitet och enkelhet. Hemsidan går även den i vitt, grått och svart och den känns nordisk med 

fotografier i natursköna miljöer och vackra ljus. Hemsidan känns trendig och är uppbyggd för 

att se ut som en blogg. Företagets logotyp är enkel och stilren, enkel att komma ihåg och att 

känna igen.160 
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Alphas kläder är det som kan komma att främst symbolisera stil, kvalitet och enkelhet. 

Kläderna är inte komplicerade i snitt utan är enkla, ofta enfärgade och av naturliga material. 

Färger som går igen är vitt, grått och svart. Företaget tillverkar bland annat baskläder och 

kläder som lätt går att kombinera med varandra. I dessa baskollektioner är kvinnokollektionen 

och manskollektionen lika till utseendet.161  

 

Alpha har en second hand-butik som även den ligger på Södermalm i Stockholm (den 

öppnades under 2008). Denna butik kan ses som en artefakt på att företaget vill vara trendiga 

och verka för en bättre miljö. Detta kan också ses som en artefakt på att Alpha vill bevisa att 

Alphas företagets kläder faktiskt är av så pass god kvalitet att de kan säljas vidare efter ett par 

år. 

 

Gemensamma värderingar 

 

Alpha verkar ha en stark företagsidentitet som bygger på en nära sammansvetsad grupp av 

medarbetare. Varje fredag serveras vin i företagets lokaler och det anordnas fester. 

Gemenskapen är viktig i företaget och gruppen är väldigt viktig. Det är av betydelse för 

personalen att passa in i denna grupp.162 

 

Enligt den CSR-ansvariga på Alpha är CSR en viktig fråga för företaget och är helt 

medarbetardriven. De anställda vill arbeta för något de kan stå för. Företaget har inte märkt av 

något stort tryck från allmänheten rörande dessa frågor, det är personalen som är den 

egentliga anledningen bakom arbetet. På kontoret märks CSR genom artefakterna ekologiskt 

te och ekologiskt kaffe, men den CSR-ansvariga menar att själva intresset ses som en ren 

självklarhet i organisationen. Uppfattningen att CSR är viktigt verkar samtidigt mildras en 

aning av uppfattningen att CSR är en process. Företaget kan göra en del nu, men det är ett 

långsiktigt arbete och något som sker successivt.163 Det verkar finnas uppfattningen att 

företaget i jämförelse med många andra företag i Sverige gör mycket, och då finns det ingen 

anledning att stressa.164 
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En annan värdering som verkar genomsyra organisationen är uppfattningen om att kvalitet är 

viktigt. Det verkar spela stor roll vid val av leverantör i hela värdekedjan fram till färdig 

produkt165. Att ha hög kvalitet på sina kläder är en del av företagets positionering och är en av 

anledningarna till varför de anställda kan känna sig stolta över det de gör.166 Stil är ett annat 

av företagets ledord, något som kanske till och med går före trendighet. Alpha har en speciell, 

ren stil, som lätt känns igen och som går igen i kollektion efter kollektion.  

 

Liksom kläder bör vara av hög kvalitet och av hög stil verkar även medarbetarnas kvaliteter 

värderas högt. Företaget försöker rekrytera människor som är raka, ärliga och engagerade i 

Alphas arbete.167 Intern rekrytering är vanlig, till exempel rekryteras ofta personal från 

receptionen till kontoret. Det är även vanligt att de anställda byter position och arbetsuppgift 

inom företaget, och Alpha verkar värdesätta långvariga relationer med sina anställda.168  

 

Ett annat grundläggande antagande vi anser oss kunna urskilja är uppfattningen att Alpha är 

ett litet och exklusivt företag som ger social status. De anställda verkar vara stolta över sina 

arbeten på Alpha och det kan säkerligen anses som avundsvärt för många i Sverige.169 De 

anställda verkar även värderas högt av varandra och det verkar föreligga en uppfattning att på 

Alpha arbetar ett team av begåvade och ambitiösa människor170där varje människa är 

betydelsefull. 

 

Företaget fick i december 2008 en ny VD och detta kommer att innebära en del 

omstruktureringar171. Faktumet att personalen kommer att utsättas för förändringar är tecken 

på att organisationen inte är rädd för omstruktureringar, men också att den i viss mån faktiskt 

är hierarkisk: det är VD som tar beslut i denna fråga. 

 

Grundläggande antaganden 

 

Faktumet att företaget bara har funnits i 15 år tror vi har skapat en känsla av att Alpha känner 

sig som en underdog i jämförelse med andra klädföretag och detta har skapat en 
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grundläggande vilja att ligga först i utveckling och i toppen av dessa företag.172 De vill ligga 

steget före. Att ha hög modegrad och hög kvalitet är också tecken på att vilja ligga i toppen av 

Sveriges mest populära modeföretag. 

 

Alphas identitet grundas mycket på svenskhet. Huvudkontoret ligger som nämnt i Stockholm 

och Alphas två grundare verkar även de symbolisera denna svenskhet eller rent av Stockholm-

identitet. Nordisk enkelhet och stilrenhet verkar vara bindande för allt arbete som utförs i 

företaget.173  

 

I företaget verkar det även finnas ett grundläggande antagande om jämlikhet mellan män och 

kvinnor. Företagets kläder som nämndes bland artefakter kan vara en effekt av detta då främst 

baskollektionerna för kvinnor och män är lika.  

 

4.4 Företag Beta 

 

4.4.1 Bakgrundsfakta Beta 

 

Beta startas 1953 då en kappbutik i en källarlokal i Göteborg beslutade sig för att erbjuda 

kappor till låga priser. Beta blev snart en populär affär, företaget hade redan 1954 en 

omsättning på 4,5 miljoner. Strategin att ha en låg vinstmarginal, köpa in stora volymer och 

ha få mellanhänder gjorde att man kunde erbjuda kappor till lågt pris. 174 Beta hade 2006-

2007 en nettoomsättning på 3 280 500 tkr, räknat på en tolvmånadersperiod175.  

 

Deras affärsidé är formulerad till Prisvärt mode för många människor176. Genom att 

expandera butiksnätet, öka försäljningen i befintliga butiker och att utnyttja skalfördelar i 

affärsmodellen hoppas företaget på ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet.177  Beta har 

försäljning i Sverige, Norge, Finland och Polen, där Sverige är den största enskilda 

marknaden. Företaget riktar sig framförallt till kvinnor som sköter hela familjens klädinköp. 
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58 % av nettoomsättningen kommer från försäljning av kvinnokläder. 178 Företaget har 4500 

medarbetare och ungefär 300 butiker179. Beta har cirka 200 leverantörer180. 

 

1997 arbetade Beta fram sin första uppförandekod för sina leverantörer och år 2004 var 

företaget med och grundade CSR-samarbetet BSCI. Samarbetet med BSCI ledde i sin tur till 

att Beta antog den kod som BSCI arbetat fram för sina medlemmar samt ett system för hur 

denna skulle följas upp. Kontroll av att koden görs dels genom externa revisionsföretag via 

BSCI, men Beta har dessutom egna heltidsanställda inspektörer som hjälper leverantörerna 

att förbättra sig. De första inspektionerna hos leverantörerna gjordes 1998.181 Både 

leverantörer och deras underleverantörer måste acceptera och bli godkända utifrån baskrav 

som finns uttryckta i Betas General Terms.182 

 

Den oberoende granskningen som BSCI utför består av att granskarna undersöker fysiska 

risker som riskerar att uppförandekoden hålls, som till exempel att det finns toaletter och 

brandsläckare på alla fabriker. Intervjuer av fabriksarbetare genomförs också, både 

förberedda och oförberedda, och granskarna undersöker journaler och övertidsprotokoll som 

fabrikschefen ska föra. Utöver att hålla intervjuer vid granskningstillfällena har BSCI ett 

telefonnummer som existerar enkom för att fabriksarbetare ska kunna framföra anonyma 

klagomål eller berätta om brister.183 Beta har dessutom en så kallad tipsbrevlåda på alla sina 

fabriker, som är strategiskt placerad och företaget har varit noggrann med att den som har 

nyckel till brevlådan inte är fabriksarbetarnas närmaste överordnade184.    

 

4.4.2 Beta i Kina 

 
Anledningen till att Beta har valt att förlägga delar av sin produktion i Kina är enligt Betas 

CSR-ansvariga att landet varit en stor textilproducent under många år. Beta tillverkar stora 

delar av sin baskollektion i landet, kläder som kan ha en längre ledtid än trendkänsliga kläder. 

Företaget anlitar leverantörer för sömnad av kläder i de delarna av Kina som ligger på 

östkusten och i området kring Hong Kong. De kinesiska leverantörer Beta använder sig av 
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kan ha allt från 50 till 5000 anställda.185 De som är ansvariga för att väja ut leverantörer i Kina 

har stöd från två inköpskontor i Kina när de förhandlar.186 När inköpsavdelningen vill anlita 

en ny leverantör måste den presentera denna leverantör för CSR-avdelningen, som sedan 

inspekterar den potentiella leverantören utifrån Betas CSR-krav. Om fabriken inte lever upp 

till Betas krav blir den inte anlitad.187 Alltså har inköparna stort inflytande i valet av 

leverantörer på det sättet att det är de som väljer ut vilka leverantörer som överhuvudtaget ses 

som alternativ. Beta försöker påverka inköpspolicyn och har med anledning av dettta haft 

kurser med inköparna rörande Betas etiska ställningstaganden188. Värt att notera är också att 

leverantörer som inte anses hålla måttet inte får någon chans att långsiktigt tillsammans med 

Beta förbättra sina arbetsförhållanden.     

 

Beta försökte, när det startade sitt CSR-arbete 1997, att själv ansvara för kontrollen av att 

uppförandekoden implementerades. Den kontrollen misslyckades, då en sådan kontroll krävde 

mer arbete och resurser än vad de anställda på Beta hade förutspått. Idag får företaget hjälp 

med sitt CSR-arbete från BSCI.189  

 

Beta har arbetat aktivt med att förbättra kontrollen av leverantörer och underleverantörer i 

Kina under 2008. Ny personal har anställts för att arbeta inom arbetsområdet och detta har 

medfört ökat antal anställda på kontoren i Kina. Beta har kontor i Hong Kong, Shanghai och 

Beijing. Beta har idag återgått till att ha egna inspektörer (utöver inspektörer från BSCI) som 

utför kontroller på fabriker i Kina. Därmed har Betas insyn förbättrats och företaget anser att 

de idag bättre vet hur fabrikerna ser ut och vilka problem dessa faktiskt har. Det synliga i en 

fabrik har blivit bättre, till exempel befintlighet och skyltning av brandposter sedan Beta 

startade sitt CSR-arbete för tio år sedan. 190 

 

”Jag känner att […] vi har bra kontroll över vad vi har, men sedan vill jag inte 

säga att alla våra fabriker är fantastiskt bra.”  

Betas CSR-ansvariga191 
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191 Citat från intervju med CSR-ansvarig på Beta 2008 
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De svårigheter som Betas CSR-ansvariga framför allt anser att de har stött på vid kontrollen 

av implementeringen av uppförandekoden är arbetstiderna. I Asien ökar antalet 

övertidstimmar och det är något som Betas CSR-ansvariga anser vara svårt att kontrollera.192  

  

Under vår intervju med den CSR-ansvariga på Beta berättade hon att hon uppfattade Kina 

som ett land uppdelat i stora sociala klyftor. Hennes intryck av Kina är att det såväl finns 

mycket fattiga människor som trendiga storstäder som Shanghai och Hong Kong. Hon 

berättade även att hon hade en känsla av att Kinas befolkning fortfarande ser upp till Mao som 

en slags hjälte och att hans idéer fortfarande genomsyrar samhället.193  

 

”…man […] skulle [inte] vilja byta med en sömmerska och sitta där och sy 

samma saker i 35 år”  

Betas CSR-ansvariga194  

 

4.4.3. Betas organisationskultur  
 

Artefakter 

 
Betas huvudkontor är placerat i Mölndal195, en kommun med knappt 60 000 invånare196 och 

belägen långt ifrån Stockholm där många modeföretag har sina huvudkontor. Detta är en 

artefakt som tyder på att Beta inte så inriktat på statussymboler som att ha en attraktiv adress. 

Tvärtom pekar det på att Beta vill vara nära en befolkningsgrupp som inte sätter den senaste 

trenden i första rummet. 

 

Företagets hemsida visar att Beta riktar sig mot en stor kundkrets och hemsidan är därför 

indelad i olika sektioner, som också är indelat efter de segment företaget säljer till, dam, herr 

och barn. Den är därmed lättnavigerad och hänvisar inte alltför mycket till nya trender inom 

IT-teknologin. Det är en design som lätt känns igen från Betas tidigare publikationer av 

kläder.197  Betas VD säger dessutom att det är viktigt att de kläder som presenteras inte ska 
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vara av nyskapande design, utan ligga i fas med vad kunderna vill ha198. Precis som placering 

av huvudkontoret kan detta vara ett uttryck för en kultur där ”ytlig status” sätts i fokus. 

Dessutom tyder det på att företaget snarare vill sälja stora mängder kläder än att erbjuda något 

unikt för kunden, som denne är redo att betala dyrt för.  

 

Då röster hörs i bakgrunden under vår intervju med Betas CSR-ansvariga,199 kan det antas att 

kontoret inte är uppbyggt med separata kontor utan har en öppen planlösning. Detta tyder på 

att Beta eftersträvar tät kommunikation mellan de anställda på huvudkontoret och skapa 

tillfälle för möten. Det kan också tänkas att detta ger en mindre hierarkisk miljö. 

 

Inom företaget märks ett tydligt kvinnofokus. Damkollektionen står för 58 % av 

nettoomsättningen och Betas huvudsakliga målgrupp är kvinnor mellan 30 och 50 år som gör 

inköp till hela familjen.200 Dessutom är det främst kvinnors situation som nämns då vi talar 

med Betas CSR-ansvariga.201 Hur Betas outsourcing har hjälpt kvinnors ställning i 

leverantörsländer är också något som lyfts fram i en CSR-broschyr202. Detta kan tyda på att 

företaget framförallt uppmärksammar de problem som berör kvinnliga anställda. 

 

Gemensamma värderingar 

 
Företaget grundades redan år 1953 och expanderade snabbt i samband med att Sveriges 

välfärd växte.203 Den svenska modellen, vars implementering startade under 1950-talet, 

innebar en politik som syftade till att uppnå generella mål som full sysselsättning och att 

inkomster och välfärd skulle fördelas jämnt204. En länk kan alltså skönjas mellan de 

värderingar som genomsyrade det samhälle som företaget grundades i och de mål Beta sätter 

upp som företag. Under intervjun med Betas CSR-ansvariga framkommer det att hon tycker 

att Beta är ett gott företag, att de ska vara stolta över sitt samarbete med leverantörsländer och 

att det är orättvist att fabriksarbetare i Asien jobbar fler timmar än vad arbetare i västvärlden 
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gör205. Detta tyder på att värderingarna rörande välfärd för alla som återfinns i affärsidén, 

också finns bland de anställda, åtminstone på CSR-avdelningen.  

 

CSR-ansvariga beskriver att under sin tid som chef på inköpskontoret i Bangladesh kände hon 

att Beta gav henne de resurser och ställde upp på de välgörenhetsaktioner hon 

uppmärksammade företaget på. Under tiden i Bangladesh blev den nuvarande CSR-ansvariga 

känd för att ha ett stort engagemang i sociala frågor och det var av den anledningen hon 

rekryterades till sin nuvarande post. 206 Beta sätter alltså en stor tilltro på sina medarbetare, att 

de som individer har förmågan att ta beslut och att utföra förändringar. Dessutom har Beta en 

organisationskultur som stödjer och belönar de medarbetare som faktiskt visar intresse och 

driv, något som visar sig i att den CSR-ansvariga blev befordrad därför att hon hade gjort just 

det.  

 

Att ha huvudkontoret i Mölndal tyder också på att företaget inte behöver visa sin duglighet 

genom att ligga nära landets mode- och finanscentrum i Stockholm. Istället tyder det på 

självständighet som också visade sig då företaget startade sin kontroll av CSR. Beta utförde 

egna kontroller på fabriker redan 1997 och var senare med att utveckla BSCI företaget nu 

alltså är medlem i.207 Värderingen att man kan själv har alltså lett till att företaget arbetat 

proaktivt med CSR-arbetet.  

 

Beta hör till ett av Sveriges största så kallade kedjeföretag inom modebranschen 208 . Ett av 

kraven för att Beta ska öppna en butik är att det ska finnas minst 20 000 invånare i staden209 

och, som tidigare förklarats, har Beta så många som 4 500 medarbetare210 och 200 

leverantörer211. Med tanke på deras storlek och inriktning på att hålla låga priser, kan det antas 

att de snarare är mängden kläder som produceras och säljs som är eftersträvansvärt i Betas 

organisationskultur. Företaget har således ingen kvalitetsinriktning, utan snarare en 

kvantitesinriktning. 
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Grundläggande antaganden 

 
Beta är ett företag som utger sig för att vara styrt av kundernas önskemål. Företagets VD 

menar att de alltid tänker på vad kunden vill ha före företaget skapar en produkt212, något som 

tyder på ett grundläggande antagande om att kunden alltid har rätt i en affärssituation. 

 

Inom företaget verkar det finnas ett grundläggande antagande att alla människor är lika 

mycket värda och att orättvisor är något fel i grund och botten. Som tidigare nämnts kan detta 

bero på att Betas identitet ligger nära de svenska välfärdsidealen. Företaget ser sig som ett 

stort företag som arbetar för de många människorna, inte för bara för någon exklusiv elit.213  

 

Det välfärdstänkande man kan skönja i kulturens värderingar kan grunda sig i ett 

grundläggande antagande att man ska hjälpas åt för att nå ett jämlikt samhälle, där alla 

invånare mår bra. Eftersom detta är något som är ett grundläggande antagande, som per 

definition är självklart för dem som delar det, känner Betas medarbetare ett självklart ansvar 

att arbeta med CSR-frågor.   

 

4.5 Företag Gamma 

 

4.5.1 Bakgrundsfakta Gamma 

 
Moderbolaget Gamma har funnits i cirka tio år, men vissa av dotterbolagen som Gamma äger 

har en längre historik med utvecklade varumärken214. Koncernen består av fyra dotterbolag 
215.  Omsättningen 2006 - 2007 uppgick till 99 825 tkr, räknat på en tolvmånadersperiod216.  

Företaget är sedan 2001 noterat på Stockholm Mid Cap217. Gamma har verksamhet inom 

mode, konfektion och accessoarer och har cirka 450 butiker och beskriver sin vision som The 

ultimate shoppingtrip.218 
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Gamma har fyra dotterbolag som vi i uppsatsen benämner I, II, III och IV. Företag I startades 

för över sextio år sedan och är idag det ledande varumärket för barnkläder på den svenska 

marknaden. Deras kläder skapas med kvalitet och design i åtanke. Företag II inriktar sig på 

jeansmode, främst till en yngre åldersgrupp219 och bildades 1962220. Företag III riktar sig till 

män och kvinnor mellan 25 och 45 år som vill vara välklädda och ha en omväxlande 

garderob. Företag IV är ett distributionsföretag utan produktion, som vi inte kommer att 

behandla vidare då det inte är relevant i och med avsaknaden av produktion.221   

 

1998 utarbetade Gamma en egen uppförandekod för sina leverantörer. Företagen I, II och III 

är numera medlemmar i BSCI och använder idag organisationens uppförandekod.222  Den 

största delen av CSR-arbetet går genom Gammas kvalitets- och inköpsavdelning då det är den 

som har tätast kontakt med leverantörerna. Den CSR-ansvariga medverkar inte i valet av 

leverantörer, det gör inköparna själva, utan kopplas in senare och ska tillsammans med BSCI 

hjälpa leverantören att utvecklas. 223 Gammas CSR-ansvariga anser inte det vara problematiskt 

att hon inte medverkar i inledningsfasen av leverantörsvalet eftersom hon har möjlighet att 

driva CSR- frågor genom sin chef direkt till VD:n224. Gammas CSR-ansvariga beskriver de 

anställda på Gamma som CSR-intresserade, men beskriver senare hur de blivit intresserade 

efter att företaget lanserat ny miljösatsning225. Detta tyder på att CSR-arbetet inte drivs av 

medarbetarna, utan att deras intresse snarare väcks av ledningen. 

4.5.2 Gamma i Kina 

 
Cirka 46 % av leverantörerna (beräknat på inköpsvärde) till dotterbolagen I, II och III är 

placerade i Kina226, vilket gör Kina till Gammas enskilt största produktionsland.  Enligt den 

CSR-ansvariga på Gamma finns det ingen målsättning att koncentrera företagets produktion 

till ett specifikt land, utan det är endast en följd av jakten på bra leverantörer227. 

   

Företaget har en policy om att inte ha kortsiktiga relationer med sina leverantörer. Denna 

policy implementeras genom en stående pool om cirka 40 till 50 leverantörer i Kina som 
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Gamma arbetar långsiktigt med. Gamma strävar efter att hålla antalet konstant – I de fall som 

en ny leverantör tas in, ska ett samarbete med en gammal leverantör avslutas. När leverantörer 

anlitas behöver dessa inte uppfylla uppförandekoden genast utan det ses som en framväxande 

process. Gamma är däremot noga med att avsluta samarbete med leverantörer som visar 

återkommande problem med att implementera uppförandekoden.228  

 

Företagets leverantörer i Kina sträcker sig storleksmässigt från små till stora. Företaget har 

ingen uttalad preferens angående storleken på sina leverantörer. Samtidigt vill Gamma 

undvika för stora leverantörer eftersom det enligt den CSR-ansvariga finns en oro för att ett 

jämbördigt affärsförhållande omöjliggörs. Företaget hittar nya kinesiska leverantörer på flera 

sätt, bland annat genom mässor, agenter och genom att vissa leverantörer själva tar kontakt 

med Gamma eller med något av dotterbolagen.229 

 

4.5.3 Gammas organisationskultur  
 

Artefakter 

 
Ledningsgruppen och dess sammansättning är en artefakt som kan ge en anvisning om vilka 

grupper inom företaget som anses så viktiga att de ska sitta med och ta beslut. I Gammas 

ledningsgrupp finns det inte några representanter för butiksarbetare, utan ledningsgruppen 

utgörs till största delen av de olika dotterbolagens VD:ar230. Anledningen till 

ledningsgruppens sammansättning kan bero på att Gamma faktiskt är en paraplyorganisation, 

men också tolkas som att det på företaget finns en kultur som inte anser de butiksanställdas 

arbete vara av särskild betydelse för Gamma.  

 

Gammas hållbarhetsrapport är en artefakt som tyder på att man har en organisationskultur där 

insyn och ärlighet värderas. I hållbarhetsrapporten redovisar man bland annat för sitt arbete 

med CSR, miljö och samhällsengagemang.231 Att uppföra en sådan hållbarhetsrapport tyder 

på transparens i organisationen. Organisationskulturen kan således bygga på att man vill att 

alla medarbetare och externa intressenter ska vara medvetna om verksamheten. En sådan 
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organisationskultur tyder på gemensamma värderingar som säger att alla i företaget ska ha 

tillräckligt mycket information för att ha makten att kunna påverka. Därför kan det antas att 

Gamma, trots sin ledningsgrupp, är en organisation där alla medarbetare värderas lika mycket. 

 

Gammas hemsida visar upp alla Gammas märken, både de helägda och de märken som 

företaget endast agerar som distributionsplattform för232. Att låta alla olika märken få visa upp 

sig är en återkommande del i de flesta av Gammas publikationer. Detta tyder på att företaget 

saknar en stark egen identitet, och att medlemmar av dotterbolagen verkar identifiera sig mer 

med sitt eget varumärke än med Gamma. Gammas organisationskultur kan därför sägas vara 

splittrad men också ge möjlighet till konkurrens och därmed stimulans mellan dotterbolagen. 

 

De stilrena kläder med hög kvalitet som dotterbolag I säljer till barn och mödrar är en artefakt 

som visar att företaget anser att kvalitet är viktigt. Dotterbolag I:s hemsida ger också kunder 

möjlighet att sälja de kläder som barnen har växt ur.233 Detta kan ses som en artefakt för 

företagets vilja att upplevas som ansvarstagande och dess starka tradition av att göra kläder av 

sådan klass och kvalitet att deras hållbarhetstid är lång. Även dotterbolag II och III tillverkar 

kläder med kvalitetsinriktning, men har inte samma inriktning på lång hållbarhetstid som 

dotterbolag I234.  

Gemensamma värderingar 

 
Då dotterbolag I grundades för över 60 år sedan, och var det drivande bolaget bakom den 

ursprungliga sammanslagningen som skapade Gamma235, kan detta bolag förmodligen anses 

ha haft den största påverkan på Gamma. Dotterbolag I arbetar nästan uteslutande med 

barnkläder, och företaget har uppnått kommersiell framgång genom en medveten satsning på 

kvalitet. Produkterna och sortimentet bygger på tre nyckelord; kvalitet, funktion och 

design236. Företagets typiska kund är en välutbildad småbarnsmamma som prioriterar 

kvalitet237. Kvalitet är något som är återkommande i företagets kommunikation och som 

understryks av det faktum att företagets kläder ofta säljs i andra hand, eller bärs av flera 

generationer.   
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Enligt Gammas CSR-ansvariga är medarbetarna på dotterbolag I de som är mest intresserade 

av CSR av Gammas dotterbolag. Den ansvariga menar att skillnaderna i aktivitet mellan de 

olika dotterbolagen bäst kan förklaras med att vissa dotterbolag har kunnat arbeta med CSR 

under en längre tid och har större möjligheter då de kontrollerar produktionen.238   

 

Eftersom inköparna har stor makt i val av leverantörer239, tyder det på att Gamma har stor 

tilltro till sina anställda. Dessa har befogenhet att fatta viktiga beslut och har företaget i 

ryggen. Individens förmåga och ansvar värderas högt i företaget och visar ett företag där 

medarbetare får ta plats.  

 

Gammas koncernledningsgrupp består till 2/3 av män, men av deras totala antal anställda är 

78,5 % kvinnor. På grund av detta har Gamma framställt en jämställdhetsplan, som alla deras 

dotterbolag och deras butiker ska rätta sig efter, vilken innehåller hur företaget ska hantera 

företeelser som utbildning, särbehandling på grund av kön och utformningen av arbetsmiljön 

ur jämställdhetssynpunkt.240 En kultur där kvinnors situation belyses och ser dem som 

likvärdiga männen verkar alltså existera.  

 

Grundläggande antaganden 

 
Ett grundläggande antagande som kan ses hos Gamma är att alla människor är lika mycket 

värda, eftersom de har rätt att ta egna, ansvarsfulla beslut. Att företaget har en transparens i 

organisationen tyder dessutom på att det vill undvika de konsekvenser som en hierarkisk och 

auktoritär struktur kan leda till, eftersom individens beslutsrätt i så fall minskar.  

 

Att en inriktning på kvinnofrågor finns tyder dessutom på att man har åsikten att alla 

människor är lika mycket värda, oavsett vilket kön de tillhör. Ett sådant grundläggande 

antagande tyder på att företaget tycker att världen ska vara rättvis. 

 

                                                 
238 Intervju med CSR-ansvarig på Gamma 2008 
239 ibid 
240 Gammas hållbarhetsrapport 2007 



 61

Stor del av dotterbolag I:s produktion består av barnkläder241, och ett grundläggande 

antagande som verkar vara utbrett i företaget är att barnen och barnens hälsa är det viktigaste. 

 

                                                 
241 Dotterbolag I:s hemsida 2008 



 62

 

5 Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri (som återges i kapitel 4) med hjälp av vår 
teoretiska referensram. Vi förklarar först vilka skillnader vi kunnat urskönja mellan Kinas och 
Sveriges nationella kulturer, analyserat utifrån Hofstedes teori. Sedan följer en diskussion om 

svensk kulturs påverkan på våra fallföretag och vilka svårigheter detta kan leda till i 
implementeringen av uppförandekod. De drag, utöver de nationella kulturerna, som vi 

upptäckt påverkar implementeringen av uppförandekod följer senare.   
Vi kommer nedan att besvara vår frågeställning,  

vilka svårigheter kan svenska företag verksamma inom modebranschen möta vid 

implementering av uppförandekod hos leverantörer i Kina?, 

 

utifrån en analys av två faktorer. Dessa två faktorer, vi löpande under arbetet har redogjort 

för, är nationella kulturer och organisationskulturer.  

 

För att klargöra vår ambition med uppsatsen är den att undersöka huruvida nationella kulturer 

och organisationskulturer kan ge upphov till svårigheter för våra fallföretag med 

implementering av uppförandekod samt analysera bakomliggande faktorer till dessa 

svårigheter. 
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5.1  Skillnader i nationella kulturer 

 
 

 
Figur 5. Jämförelse mellan Sverige och Kina avseende Hofstedes fem dimensioner.242 
 
De största skillnaderna mellan Sverige och Kina är, som ni ser maskulinitet, långsiktig 

tidsorientering och individualism. Differensen i maktdistans är inte en så stor, men där finns 

ändå en skillnad som kan ge upphov till svårigheter. Osäkerhetsundvikande är en variabel 

som nästan har samma värde för både Sverige och Kina. Vissa av Hofstedes dimensioner 

misstänker vi i en affärssituation, som den att implementera uppförandekoder, kan vara mer 

signifikant än vid annan kulturell utväxling.  

 

Hur mycket påverkas då de tre fallföretagen av den svenska nationella kulturen? Vi har 

jämfört de svenska dragen, enligt Hofstede, med den empiri vi funnit om fallföretags 

organisationskultur. Dessutom har vi analyserat huruvida dessa svenska drag skulle kunna 

leda till svårigheter vid implementering av uppförandekod. I tabellen nedan har vi använt oss 

av tre koordinater: ”ja”, ”nej” och ”oklart”. Vid ja har vi funnit likhet mellan fallföretagets 

organisationskultur och den svenska nationella kulturen. Vid nej har vi inte funnit likheter. 
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Vid oklart har vi antingen alltför motstridig empiri eller brist på tillräcklig empiri för att 

bestämma negativ eller positiv korrelation.    

 

Svenskhet i fallföretagen 

 

Sverige Alpha Beta Gamma 
Låg grad av 

maktdistans 

Ja 

 

Ja Ja 

Låg grad av 

osäkerhetsundvikande 

Oklart Oklart Oklart 

Hög grad av 

individualism 

Ja Ja Ja 

Feminint Ja Ja Ja 

Kort tidshorisont Nej Oklart Oklart 

Tabell 1. Korrelationen mellan svensk kultur och organisationskulturer. Tabellen illustrerar 

korrelation mellan svensk nationell kultur, enligt Hofstede, och fallföretag Alpha, Beta och 

Gammas organisationskulturer.  

 
Alpha är typiskt svenskt i den mån att organisationsstrukturen är relativt platt och transparent 

och där individen har stor betydelse. Tecken på att företaget är av en feminin kultur är att 

livskvalitet och glada upptåg uppmuntras, dessutom är dam- och herrkollektionerna lika vilket 

tyder på att företaget värderar män och kvinnor lika. Något som gör Alpha osvenskt är dess 

syn på relationer som långsiktiga till skillnad från Sveriges kortsiktiga tidsorientering. Beta är 

enligt vår analys mycket svenskt då det skapades och utvecklades med den svenska 

välfärdsmodellen där jämlikhet och solidariskt ansvar var tongivande. I Beta märks tydligt 

feminina drag då företaget anser att båda könen är lika mycket värda och de arbetar med att 

förbättra kvinnors situation i leverantörsländerna. Gamma har transparens i sin 

organisationskultur och har inriktning på att förbättra deras anställdas situation ur 

jämställdhetssynpunkt.      

 

Eftersom Kinas och Sveriges kultur skiljer sig åt krävs det en medvetenhet hos företaget för 

att undvika svårigheter. Eftersom samtliga tre fallföretag har en låg grad av maktdistans i sina 

organisationer och detta är vanligt i det svenska samhället kan den kinesiska kulturen med 

hög grad av maktdistans bjuda på oväntade svårigheter. Då det i Kina är kutym att chefer har 
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så stor makt att de anställda inte ifrågasätter deras instruktioner, kan detta försvåra 

implementeringen av uppförandekoder om chefen misstycker. Alla företag förlitar sig på att 

anställda ska höra av sig vid missförhållanden till BSCI och FWF, till exempel genom 

telefonlinjer och diskreta brevlådor. Denna tanke att anställda ska ta egna initiativ rimmar illa 

med den kinesiska kulturen.  

 

Både svenskar och kineser är praktiska och pragmatiska då de gör affärer, något som borde 

underlätta vid implementering av uppförandekod för våra fallföretag. Vi anser att det är av 

den här anledningen som de synliga förhållandena på arbetsplatserna har förbättrats under de 

senaste åren då påtagliga resultat premieras av båda kulturerna. Det är dock svårt att koppla 

ihop organisationskulturerna med osäkerhetsundvikande och pragmatik i den empiri vi samlat 

in.    

 

Alla tre fallföretag har hög grad av individualism, precis som Sveriges kultur. Detta skiljer sig 

markant från Kina där kollektivet har stort inflytande över individen. Vi anser att den 

kinesiska kulturen i detta avseende kan leda till svårighet vid implementering av 

uppförandekod, då vi kan anta att om en individ själv tar rollen av en whistle blower kommer 

denne sluta att accepteras av kollektivet. Om fallföretagen inte tar detta i beaktande uppstår 

svårigheter med implementering av uppförandekoder, det har dock varit svårt att urskilja om 

företagen har en förståelse för detta. 

 

Femininitet går att urskönja hos samtliga fallföretag. Detta ser vi som något positivt vid 

implementering av uppförandekod, eftersom CSR och mjukare värderingar får en naturlig 

plats i organisationskulturen. Synen på könens lika värde i fallföretagen anser vi betydelsefull 

då diskriminering ur könssynpunkt blir en viktig fråga att motverka. Eftersom Kina har en 

maskulin kultur där män ses som härskande kan motstånd mötas mot jämställdhet, något som 

innebär en svårighet vid implementering av uppförandekod. 

 

Då svenskar i allmänhet har en kortsiktig tidsorientering försvåras implementering av 

uppförandekoder i Kina eftersom inflytande i Kina ofta bygger på långsiktigt uppbyggda 

relationer. Det kan vara svårt för ett svenskt företag med kortsiktig tidsaspekt att 

implementera en uppförandekod hos en leverantör eftersom inget förtroende byggts upp över 

tid. Alpha är det företag som vi har kunnat konstatera arbetar med långsiktighet i sina 

relationer, till såväl leverantörer som medarbetare. 



 66

 

Vi anser att samtliga tre fallföretag har påverkats av den svenska kulturen, så som Hofstede 

definierar den. En annan viktig faktor för huruvida svårigheter vid implementering uppstår 

torde vara hur lik den kinesiske leverantörens organisationskultur är de kinesiska nationella 

kulturella dragen. Detta är något vi inte har haft möjlighet att undersöka i denna uppsats, 

vilket leder till att vi i analysen har tagit beslutet att utgå från att de kinesiska leverantörerna 

påverkas av den nationella kinesiska kulturen. Vi ser med andra ord ett samband mellan 

nationella kulturer och dess påverkan på organisationskulturer, men även ett samband mellan 

organisationskulturer och implementering av uppförandekod. Vi anser även att det är genom 

företagens organisationskulturer som de nationella kulturerna har inflytande över 

implementering av uppförandekoder. 

 

5.2 Utmärkande drag för organisationskulturer 

 

Vi har valt ut fem drag som vi analyserat de tre fallföretagens empiri utifrån. Under 

bearbetningen av empirin var det dessa fem drag som utmärkte sig i samtliga fallföretags 

organisationskulturer som tydliga karaktärsdrag. Eftersom vi tror att dessa fem drag kan 

påverka implementering av uppförandekod kommer vi nedan att diskutera kring dessa drag 

för att analysera om vår misstanke är befogad. Dessa drag kan både tänkas påverka 

implementeringen positivt som negativt. Med tanke på vår frågeställning kommer 

tyngdpunkten i diskussionerna ligga på de eventuella svårigheter som kan uppkomma på 

grund av de fem karaktärsdragen. De fem dragen diskussionerna kommer utgå från är: 

       

• Implementering av uppförandekoden som en process vid val av leverantör 

• Platthet i organisation 

• Kvalitetsinriktning  

• Inflytelserik inköpsavdelning  

• Medarbetardrivet CSR-arbete 

 

I tabellerna nedan analyseras fallföretagen utifrån karaktärsdragen med graderna ”Ja, 

mycket”, ”Ja”, ”Nej” och ”Oklart”. 
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Implementering av uppförandekod som process vid val av leverantör 

 

 Alpha Beta Gamma 

Uppförandekod 

som process vid val 

av leverantör 

Ja Nej Ja 

Tabell 2. Uppförandekod som process. 

 

Alpha ser på sitt arbete med implementering av uppförandekod som en långsiktig process, 

som måste få ta tid. Företaget menar att man bör ha förståelse för att nya leverantörer i Kina 

behöver tid att omstrukturera såväl tankesätt som arbetssätt då Alphas uppförandekod ofta 

innebär nya faktorer att anpassa sig efter. Beta skiljer sig från Alpha i sin syn på hur 

uppförandekoden ska implementeras hos sina kinesiska leverantörer. Redan i valet av nya 

leverantörer vägs aspekten om möjlighet till efterlevnad av uppförandekoden in, de 

leverantörer som har lång väg kvar väljs bort. Gamma har samma synsätt på arbetet med 

uppförandekoden som Alpha. 

 

Att se implementeringen av uppförandekod som en process vid val av leverantör kan både 

leda till svårigheter och positiva effekter. Att se implementering som process kan leda till att 

företagen känner sig mindre stressade att uppnå resultat och nöjer sig med att ha påbörjat 

implementering. Svårigheten i detta är att implementeringen av uppförandekod kan fördröjas. 

Det finns dock en positiv aspekt av processtänkandet eftersom detta stämmer bra överens med 

kinesisk kultur. Dessutom kan leverantörer som annars inte skulle arbetat med 

uppförandekoder motiveras att göra det, eftersom de ges tid och därmed anser det 

genomförbart. 

 

Om företag, som Beta, inte ser på implementeringen av uppförandekoder som en långsiktig 

process vid val av leverantörer kan en positiv effekt vara att företaget redan från början 

uttrycker klart och tydligt att det är av största vikt att koden följs. Detta synsätt skiljer sig från 

det kinesiska och kan därför leda till svårighet i form av konflikter mellan det svenska 

företaget och leverantören i Kina om denne tycker att kraven är orimliga. 
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Platthet i organisation 

 

 Alpha Beta Gamma 

Platthet i 

organisation 

Ja Ja Ja 

Tabell 3. Platthet i organisation 

 

Samtliga tre företag har drag av platthet i sina organisationer. Detta kan leda till svårighet om 

en person som inte är van vid hierarkistruktur inte är medveten den kinesiske chefens makt 

över sina anställda. Då svenska företag ger instruktioner till chefer i Kina är det betydelsefullt 

vilken inställning chefen har till uppförandekodens implementeringsarbete. Om denne är 

negativt inställd kan denne förhindra eller omöjliggöra implementeringen. Det är alltså en klar 

möjlighet om chefen i Kina är med på båten då chanserna att uppförandekoden kommer 

implementeras ökar markant. 

 

Kvalitetsinriktning 

 

 Alpha Beta Gamma 

Kvalitetsinriktning Ja, mycket Nej Ja 

Tabell 4. Inriktning på kvalitet 

 

Alpha har en mycket tydlig inriktning på kvalitet i det företaget producerar, eftersom en stor 

del av deras differentieringsstrategi utmynnar i erbjudandet av kläder med hög kvalitet. Beta 

riktar sig mer mot kvantitet än kvalitet, då deras lågkostnadsstrategi leder till kläder som 

kunder har råd att köpa många av. Gamma består, som tidigare nämnts, av fyra dotterbolag 

med olika varumärken. Det är av detta skäl svårt att urskönja en helt enhetlig inriktning på 

kvalitet, men dotterbolag I har en liknande inriktning och differentieringsstrategi som Alpha. 

Dotterbolag II och III har en kvalitetsinriktning, men inte lika långtgående som Alpha och 

dotterbolag I. 

 

Kvalitetsinriktning kan verka positivt på implementering av uppförandekoder då det för att 

producera kläder av hög kvalitet kräver ökad kontakt med leverantörer och ökad kontroll över 

arbetet. Det kan till exempel vara så att kvalitetsansvariga på svenska företag besöker en viss 
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leverantör mer frekvent för att se till att leverantören håller måttet. Ökat antal besök leder till 

förbättrade relationer och guanxi, något som är mycket betydelsefullt i kinesisk kultur. 

Frekvent kontakt och nära relationer kan också resultera i att det svenska företaget blir 

”hemmablint” vilket ger svårigheter för implementeringen då det har benägenhet att överse 

med fel och har svårt att säga till. På Alpha sker till exempel arbetet med kinesiska 

leverantörer genom en agent som företaget verkar ha en lättsam och nära relation till, detta 

kan vi se leda till en potentiell svårighet. Alphas behov av specialiserade leverantörer kan 

även minska deras förhandlingsmakt, då de kan vara svåra att hitta och är få till antalet. En 

svårighet i implementering som kan uppkomma i och med detta är att det svenska företaget 

blir beroende av leverantören och då riskerar att se mellan fingrarna vid brister. 

 

Beta, som inte prioriterar kvalitet, utan snarare har en kvantitetsinriktning torde inte bero lika 

mycket på sin leverantörs skicklighet och specialisering. En positiv konsekvens av detta är att 

deras förhandlingskraft ökar då de torde placera stora ordrar på sina leverantörer. 

Leverantörerna borde vara mer måna om att uppfylla Betas krav vid implementering av 

uppförandekod då det är viktigt för dem att behålla sina stora beställningar. Om ett företag har 

kvantitetsinriktning kan en jakt på de billigaste leverantörerna, utan att ta hänsyn till huruvida 

de arbetar med uppförandekodsimplementering, uppstå. Detta är dock ingen svårighet vi 

applicerar på Beta eftersom vi finner företaget mycket inriktat mot CSR. 

 

Inflytelserik inköpsavdelning 

 

 Alpha Beta Gamma 

Inflytelserik 

inköpsavdelning 

Ja Ja Ja 

Tabell 5. Inköparnas inflytande. 

 

Alla tre fallföretag förlitar sig på inköpsavdelningen i val av kinesiska leverantörer och i sitt 

arbete med implementering av uppförandekod. Personalen på inköpsavdelningar anses kunna 

fatta betydelsefulla beslut i våra fallföretag, men frågan är hur deras auktoritet uppfattas i 

Kina. I den kinesiska kulturen är det bara chefen som har makten och vi kan se en svårighet i 

att svenska inköpare försöker påverka sådant som den kinesiska chefen tycker att han har 

monopol på. Inköparens roll är per definition att förhandla om hög kvalitet och låga priser, 

något som kan leda till svårigheter om inte inköparen också prioriterar CSR. Att Alpha, Beta 
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och Gamma använder sig av externa kontrollanter för att granska implementeringen av 

uppförandekod kan antas mildra effekterna av inköparnas personliga beslutsmakt i CSR-

frågor. En positiv aspekt av inflytelserika inköpare är att dessa ofta har god insikt i vilka 

leverantörer företagen anlitar och har ofta varit på besök hos leverantörerna. Vi har i vår 

empiri sett att i både Alphas och Betas fall identifierar sig de CSR-ansvariga med inköparna 

då de tidigare har haft dessa positioner. Detta kan medföra att dialogen mellan CSR-ansvarig 

och inköpsavdelning är frekvent, något som är tydligt i Alphas fall. Även i Gammas fall sker 

CSR-arbetet främst i kontakt med inköpsavdelningen.  

 

Delvis medarbetardrivet CSR-arbete 

 

 Alpha Beta Gamma 

Delvis 

medarbetardrivet 

CSR-arbete 

Ja Ja Nej 

Tabell 6. Medarbetardrivet CSR-arbete.  

 

Alphas organisationskultur består av medarbetare som är tydligt CSR-medvetna och som vill 

känna att de står för vad företaget då deras yrke ger social status. Till exempel lämnar 

personal, på eget initiativ, personliga Alphakläder på Alphas nystartade secondhand-butik. På 

Beta är CSR-arbetet också medarbetardrivet där CSR-ansvariga är mycket engagerad och har 

inflytande över sina medarbetare. Visserligen har Gamma CSR-intresserade medarbetare, men 

detta intresse verkar mer vara en reaktion på företagets initierade CSR-arbete. 

 

Om ett företag, som Alpha och Beta, har ett CSR-arbete som är medarbetardrivet underlättas 

implementeringen av uppförandekoden av att medarbetarna kommer att ställa högre krav på 

leverantörerna och att ämnet ständigt förs upp på dagordningen i företaget. Engagerade 

medarbetare kan också leda till att de blir personligt engagerade och tar stort personligt ansvar 

för implementeringen av uppförandekoden. Detta kan leda till att dessa medarbetare bär på 

mycket implicit kunskap, som när dessa slutar försvinner från organisationen. Något som vi 

ser ske just nu i Alphas fall, där den CSR-ansvariga slutar utan att en efterträdare har blivit 

upplärd.    
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Om ett företag inte har medarbetare som delvis driver CSR-frågor kan dessa också visa 

mindre förståelse för att resurser läggs på CSR vilket kan leda till att det uppstår en 

intressekonflikt mellan medarbetare och exempelvis ledning. Implementeringen av 

uppförandekoden i ett sådant företag torde bli mindre proaktiv och effektiv.  
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6 Slutdiskussion 
 

I slutdiskussionen kommer vår analys att fördjupas ännu ett steg och vi kommer att låta våra 
resultat formuleras i ett antal hypoteser som skulle fungera som förslag till ämnen att forska 
vidare om. Vi kommer även att diskutera vårt resultat och om vi tycker detta är tillförlitligt. I 
denna diskussion inkluderas även ett resonemang om våra teoretiska ramverk och om dessa 

har varit lämpliga för att analysera vår frågeställning, men även liknande problem. 
Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

 

Vår frågeställning i denna uppsats lyder: 

 

Vilka svårigheter kan svenska företag verksamma inom modebranschen möta 

vid implementering av uppförandekod hos leverantörer i Kina? 

 

I analysen kom vi fram till att de faktorer vi ämnat besvara frågeställningen utifrån, nationella 

kulturer och organisationskulturer, kan ge upphov till svårigheter vid implementering av 

uppförandekod. Vi redogjorde även för hur den nationella kulturen influerar 

organisationskulturen och att den nationella kulturen via organisationskulturen har inflytande 

över uppförandekodens implementering. Om organisationskulturen hade tagits ur sin 

nationella kontext är det inte säkert att vi hade upptäckt alla de svårigheter vi i analysen 

kommit fram till. Däremot har vissa av de svårigheter vi funnit endast haft koppling till 

organisationskulturen, och inte till de nationella skillnaderna. Detta resonemang har vi 

illustrerat i figuren nedan.  
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Figur 6. Nationella kulturers påverkan på implementering av uppförandekod. 
 

De röda pilarna under organisationskulturen på det svenska företaget visar de drag som 

påverkar implementeringen av uppförandekod och inte kan kopplas till den nationella 

kulturen. 

 

I tabell 1 diskuterades fallföretagens svenskhet och vi drog slutsatsen att samtliga tre 

fallföretag bär svenska drag och kan därför antas ha påverkats av svensk nationell kultur. I 

analysen diskuterades även fem karaktärsdrag i fallföretagens organisationskultur och hur 

dessa kan påverka implementering av uppförandekod. Som visas i figur 6 ovan, kan både 

svensk nationell kultur och det svenska företagets organisationskultur leda till svårigheter vid 

implementering av uppförandekod i Kina. 

 

Ovanstående diskussion har resulterat i utformandet av följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Ju större kulturskillnader (nationella och organisatoriska) det finns mellan det 

svenska företaget och den kinesiske leverantören desto större är risken för svårigheter vid 

implementering av uppförandekod. 
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Den svenska nationella kulturen och samtliga våra fallföretags organisationskulturer innehar 

drag som fokuserar jämlikhet och jämställdhet, något som skiljer sig från den kinesiska 

nationella kulturens syn på de samma. Hofstede tillskriver ett samhälle med inriktning mot 

jämlikhet och jämställdhet som feminint. Att uppmärksamma jämlikhet och jämställdhet anser 

vi vara positivt för implementering av uppförandekod då detta kan leda till att det svenska 

företaget belyser och ökar kravsättningen inom dessa områden. Detta resonemang utmynnar i 

hypotesen: 

 

Hypotes 2: Ju mer feminina drag ett svenskt företag innehar desto effektivare blir 

implementeringen av uppförandekoden, även om detta drag skiljer sig från den kinesiska 

nationella kulturen.  

     

Eftersom det finns skillnader mellan de två nationella kulturerna Kina och Sverige kan 

missförstånd och intressekonflikter uppstå. För att implementera en uppförandekod krävs 

samarbete mellan två skilda nationella kulturer. Eftersom de två länderna har en så stor 

geografisk distans försöker svenska företag att uppmärksamma olikheter och försöka undvika 

klavertramp. Således följer hypotesen:  

 

Hypotes 3: Ju större medvetenhet och förståelse svenska företag har för kinesisk nationell 

kultur desto effektivare blir implementering av uppförandekod. 

 

Medvetenheten om de nationellt betingade kulturskillnaderna är av högsta vikt att de svenska 

medarbetarna som har tätast kommunikation med de kinesiska leverantörerna innehar. Det är 

dessa som har en stor roll i att implementeringen av uppförandekoder blir framgångsrik. Vi 

har funnit att vissa aktörsgrupper i fallföretagen, har större makt och inflytande över de 

kinesiska leverantörerna än andra aktörsgrupper. I samtliga av de fallföretag vi har studerat 

har inköpare denna ansvarsfulla position och påverkar således implementeringen av 

uppförandekoden. Detta leder till hypotesen:    

 

Hypotes 4: Ju mer makt en aktörsgrupp har i svenska företag vid implementering av 

uppförandekod desto viktigare är det att denna innehar medvetenhet och förståelse för 

kinesisk nationell kultur.  
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6.1 Resultatdiskussion 

 

Vi anser att vårt resultat är tillförlitligt, men det finns ändå aspekter att ta hänsyn till. 

Implementering av uppförandekod är ett område som är svårt att få full access till, ofta är 

informationen känslig eller rentav hemlig. Därför är det svårt att hitta konkreta svårigheter, 

som vi kan förankra i verkliga fall. Det hade varit idealiskt att vara på plats i Kina för att 

faktiskt observera förhållandena hos leverantörerna, något som krävt mycket tid och resurser 

och kanske rentav en nära kontakt på det svenska företaget. Vi anser dock att under rådande 

omständigheter har vi fått god access, då vi faktiskt har fått möjlighet att intervjua de CSR-

ansvariga på samtliga tre fallföretag. Dessa personer har delgett oss värdefull information om 

implementering av uppförandekod. 

 

Även området organisationskultur är svårt att få full insikt i, något som ofta kräver att 

forskaren är på plats i företaget och observerar under en längre tid i företaget. Dock finns en 

risk i att observera samma organisation under en längre tid då forskaren kan bli en medlem 

istället för analyserande observatör. Vi anser att vi har kunnat behålla vår objektivitet och är 

också förvånande över hur mycket vi fått ut av vårt empiriska material angående 

organisationskulturerna.  

 

Något som ökar tillförlitligheten på vårt resultat är att vi fått möjlighet att studera tre företag 

och upptäckt samband i deras svårigheter med implementering av uppförandekod. Detta gör 

resultatet mer tillförlitligt än om endast ett fallföretag hade undersökts. 

 

Hofstedes teori angående nationella kulturer, som ger en schabloniserande bild av ett lands 

kultur, har varit mycket användbar för att besvara vår frågeställning. I och med den 

schabloniserade bilden känner vi att vi fått konkreta punkter att analysera, karaktärsdrag som 

vi även kunnat styrka med annan empiri. Då nationella kulturer är ett välutforskat fenomen 

underlättade det för oss som hade en explorativ ansats att utforska ett annat mer okänt 

fenomen (implementering av uppförandekod). Detta innebar att vi inte behövde utgår från två 

okända variabler utan kunde med Hofstedes teori hitta vår okända variabel, X. 

 

Organisationskultur är inte ett helt okänt fenomen, men den är svårtolkad. Vi anser att Scheins 

teori därför gav struktur till vår empiri och analys om organisationskultur, och hjälpte oss i 
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vårt tolkningsarbete och vår förståelse om hur kulturella samband ser ut. Att hitta en teori om 

organisationskulturer som hade passat lika bra som Hofstedes till vår frågeställning är svår att 

hitta då varje företag har en unik kultur och en schabloniserande teori är omöjlig. Dessa två 

teorier fungerade väl tillsammans då de gav en bild av hur svenska fallföretagen är. Det är inte 

enbart nationella kulturer (definierade av Hofstede) som påverkar implementering av 

uppförandekod. Då varje företag har en unik organisationskultur kommer de också hantera 

implementering av uppförandekod på skilda sätt, och av den anledningen hjälpte Scheins teori 

oss med företagsspecifika infallsvinklar på resultatet.     

  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom vi endast haft tio veckor på oss att skriva denna uppsats vill vi gärna ge ett par 

förslag till vidare forskning inom implementering av uppförandekod.  Områden som vi tror 

skulle vara intressanta att vidareutveckla, eller forska om är: 

• Att forska djupare om huruvida nationella kulturskillnader påverkar 

implementeringen av uppförandekod. Man skulle exempelvis kunna använda sig 

av ytterligare variabler utöver Hofstedes. En annan infallsvinkel skulle kunna vara 

att inkludera fler länder i undersökningen. 

  

• Att undersöka svårigheter med implementering av uppförandekod inom andra 

branscher än modebranschen, allt annat lika. Finns det samma potentiella 

svårigheter i andra branscher? 

 

• Att prova våra hypotesers giltighet. Exempelvis kan ytterligare svenska företag i 

modebranschen med produktion i Kina undersökas för att få ett än mer tillförlitligt 

resultat.  
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Bilaga 1. Fair Wear Foundation 
 

Fair Wear Foundation (FWF) är en nederländsk icke-vinstdrivande organisation som 

grundades 1999243 i syfte att stödja företag och uppmuntra dem till en mer ansvarsfull och en 

mer rättvis klädproduktion. Företaget har idag även några svenska medlemmar. Acne och 

Cheap Monday har exempelvis valt att anlitat FWF.244  

 

FWF arbetar på ett likartat sätt med alla sina företag. Kärnan i arbetet är Code of labour 

practices, som består av åtta standards eller kriterier som medlemsföretagen måste arbeta för 

att uppfylla. När dessa standards arbetades fram av FWF baserades dessa dels på de kriterier 

FN:s ILO  har lagt fram, samt på FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna.  

• Inget tvångsarbete 

• Ingen diskriminering av anställda 

• Inget barnarbete 

• Frihet till medlemskap i förening samt till kollektivavtal 

• Betalning av levnadslön (living wage) 

• Ingen överdriven övertid 

• Säker och hälsosam arbetsmiljö 

• Ett lagligt anställningskontrakt.245 

 

Utöver att underteckna ovanstående kod formulerar medlemsföretaget en plan hur man ska 

realisera denna. Denna plan, Work plan, ska godkännas av FWF en gång om året. Alla 

leverantörer till ett medlemsföretag i FWF registreras i ett register och ska informeras om 

Code of labour practices, vilkens standards leverantören ombeds att följa. Efter det att koden 

har formulerats är nästa steg för medlemsföretaget att planera kontroller för att inspektera sina 

leverantörer och se till att de följer koden. FWF kräver av sina medlemsföretag att i princip 

alla leverantörer ska ha kontrollerats inom tre år från och med att företaget gått med i 

organisationen. FWF brukar själv kontrollera en mindre del av medlemsföretagens 

                                                 
243 Clean Clothes hemsida 2008 , Fair Wear Foundations hemsida 2008 
244 Fair Wear Fondations hemsida 2008 
245 Standards direkt tagna och översatta från Fair Wear Foundations hemsida 2008 under länken labour practices 
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leverantörer, cirka 3 %246, men i vissa fall outsourcar medlemsföretag hela inspektionen till 

FWF.247 

 

FWF erbjuder sina medlemsföretag kunskap om CSR men också kunskap om lokala 

lagstiftningar och om olika nationella kulturer. Organisationen sägs vara oberoende med en 

styrelse som består av ledande företag inom klädindustrin, fackföreningar samt organisationer 

såsom Clean Clothes Campaign.248 Faktumet att Clean Clothes Campaign (som har en svensk 

gren som kallas för Rena Kläder) sitter med i organisationens syrelse är med sannolikhet en 

av anledningarna till varför organisationen anlitas i Sverige, då Rena Kläder rekommenderar 

FWF249. 

                                                 
246 Fair Wear Foundations hemsida 2008 
247 Intervju med CSR-ansvarig på Alpha 2008 
248 Fair Wear Foundations hemsida 2008 
249 Samtal med CSR-ansvarig på Alpha 2008, Clean Clothes hemsida 2008 
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Bilaga 2. Business Social Compliance 
Initiative 
 

Business Social Compliance Initiative (BSCI) grundades 2004 på initiativ av företag och 

organisationer som kände att de företagsspecifika uppförandekoderna skapade alltför stora 

problem när man skulle kontrollera att de efterlevdes. Man har samarbete på europeisk nivå 

och har en gemensam uppförandekod och ett gemensamt kontrollarbete för att den 

efterlevs.250 Eftersom BSCI är en relativt ung organisation förekommer fortfarande stora 

omarbetningar av dess struktur, till exempel infördes instansen som man kallar för 

Stakeholder Board, där representanter från NGO:s, regeringar och fackföreningar ger input251.  

 

BSCI har för tillfället över 140 medlemmar, de flesta företag arbetar inom modebranschen 

och har sina huvudkontor i norra Europa. Den utarbetade uppförandekoden bygger på FN-

organet ILO:s kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheters- konvention och andra 

internationella konventioner angående arbetsrätt.252 Koden består av tio huvudelement: 

 

• Tillmötesgående av juridiska bestämmelser 

• Fackföreningsfrihet och rätt till kollektivavtal 

• Förbud mot diskriminering 

• Ersättning ska motsvara landets lagar för lön och lön för övertid 

• Max antal övertid per vecka är 12 timmar 

• Arbetsplatsen ska vara säker och hälsosam 

• Förbud mot barnarbete 

• Förbud mot tvångsarbete 

• Hantering av kemikalier och farliga material måste minst möta lokala lagar 

• Leverantörerna har ansvar för att skapa och implementera en policy för att BSCI:s 

uppförandekod ska efterlevas.253 

 

 
                                                 
250 BSCI:s hemsida 2008 
251 BSCI:s Annual Report 2007-2008 
252 ibid 
253 BSCI:s Code of Conduct 2006 
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Det är alltså leverantörens ansvar att koden implementeras och att åtgärda de fel som finns, 

något som BSCI och medlemsföretag ska ge stöd till. Leverantören har dessutom en 

skyldighet att informera BSCI:s medlemsföretag om vilka deras underleverantörer är och att 

även dessa efterlever den av BSCI uppsatta uppförandekoden. De krav på implementering av 

uppförandekoden som BSCI ställer på leverantörerna sorteras efter kategorierna; ledningens 

ansvar, att de anställda är medvetna om den, journalföring, se till att klagomål når BSCI och 

att de åtgärdas, kontrollera underleverantörerna och att tillåta övervakning.254 

                                                 
254 BSCI:s Code of Conduct 2006 
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