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Sammanfattning  

Bakgrund: Företag har en stark påverkan på globala samhällsbeteenden och attityder. Ett 

företags ekonomiska styrkor och de val företaget gör har en stor inverkan på 

arbetsförhållanden, miljö, ekonomi och samhällen de verkar inom. Följaktligen är företagens 

sociala ansvar ett viktigt inslag i den sociala och miljömässiga utvecklingen. I och med att 

familjeföretag är den mest dominerande företagsformen i världen blir deras insatser 

betydelsefulla för miljön och samhället. 

Forskningsfråga: Varför väljer små respektive medelstora svenska familjeföretag att 

arbeta med CSR?  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera olika CSR-arbeten som små respektive 

medelstora svenska familjeföretag arbetar med och utifrån det, undersöka varför dessa 

familjeföretag använder sig av CSR. Fokus ligger på att studera motiven till deras val att 

använda sig av CSR.  

 

Metod: Denna studie har genomförts genom en komparativ flerfallstudie. Fyra små och 

medelstora svenska familjeföretag har varit grund till empirin. Empirin har till största del 

bestått av intervjuer men intervjuer har kompletterats med material från årsredovisning, 

lokaltidningar och hemsidor.  

Slutsats: Studiens resultat visar att de undersökta familjeföretagen arbetar med bland annat 

sponsring, välgörenhet, användning av miljöprodukter osv. Dessa familjeföretag har flera 

olika motiv till varför de arbetar med CSR.  De mest betydande motiven är att allmänheten 

förväntar sig att familjeföretag ska ta sitt ansvar gentemot samhället. Dessutom sätter 

myndigheter vissa krav som företag blir tvungna att följa för att få fortsätta vara verksamma. 

Familjeföretag arbetar med CSR för att de vill få något tillbaka från samhället i form av 

lojalitet eller marknadsandelar. Familjeföretagen vill att deras medarbetare ska vara lojala mot 

företagen genom att medarbetarna känner sig stolta att deras arbete bidrar till någonting bra i 

samhället. familjeföretagen arbetar med CSR för att stärka sin identitet, sitt rykte och sin 

image.  

Nyckelord: Familjeföretag, Corporate Social Responsibility, samhällsansvar 



 

 

 

 

Abstract  

Background: Companies have a strong impact on global social behaviors and attitudes. 

The economic strengths and the choice of enterprises have a great impact on working 

conditions, environment, economy and the communities in which they operate. Consequently, 

Corporate Social Responsibility is an important component of social and environmental 

development. As family businesses are the most dominant forms of enterprises in the world, 

their efforts are therefore important for both environment and society. 

Research question: Why do small and medium-sized Swedish family businesses choose 

to work with CSR? 

Purpose: The purpose of this study is to identify the various CSR activities in Sweden that 

small and medium-sized family businesses work with and the reason these family businesses 

make use of CSR. The focus is on studying the reasons for their choices of implementing 

CSR based on the first survey activities.  

Method: This study has been carried out through a comparative multi-case study. Four 

small and medium-sized Swedish family businesses form the basis of empirical data. The 

empirical data has largely consisted of interviews, supplemented with material from annual 

reports, local newspapers and websites. 

 

Conclusion: The study results show that the examined family businesses work with 

sponsorship, charity, use of green products, etc. These family businesses have different 

reasons for why they work with CSR. One of the most important motives is that the public 

expects the family businesses to take their responsibility towards society, since authorities put 

certain requirements that companies will have to follow in order to continue to operate. 

Furthermore family businesses are working with CSR because they want to get something 

back from society in the form of loyalty or market shares. Family businesses want their 

employees to be loyal to the business by making employees feel proud that their work 

contributes to something good in society. Family businesses are working with CSR to 

strengthen their identity, reputation and image. 

Keywords: Family business, family firms, Corporate Social Responsibility  
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsens problematisering. Först 

presenteras en redogörelse för familjeföretag och begreppet Corporate Social Responsibility 

(CSR). Bakgrunden följs av en problemdiskussion som anknyter familjeföretag till CSR. 

Problemdiskussionen leder sedan vidare till en problemformulering som i sin tur mynnar ut 

till studiens syfte.  

1.1.  Problembakgrund  
 

Företag har en stark påverkan på globala samhällsbeteenden och attityder. Ett företags 

ekonomiska styrkor och de val företaget gör har en stor inverkan på arbetsförhållanden, miljö, 

ekonomi och samhällen det verkar inom. Följaktligen är företagens sociala ansvar ett viktigt 

inslag i den sociala och miljömässiga utvecklingen (Ocampo, 2004). Familjeföretag är 

dominerande i de flesta länder i världen och spelar därför en viktig roll i världsekonomin, inte 

bara avseende bruttointäkter och arbetstillfällen, utan de är även en viktig motor för tillväxt, 

välstånd och välfärd (Duller, 2013). I Sverige motsvarar familjeföretag 54 % av alla företag 

(Sjöden, 2007).  

Det finns ingen allmänt accepterad universell definition av begreppet familjeföretag. En av 

många definitioner är att familjeföretag betraktas som ett företag där en ägarfamilj har 

ägarmajoriteten och att minst en familjemedlem är aktiv i företagets ledning samt att ägarna 

betraktar företaget som familjeföretag (Melin, 2012). Det som skiljer familjeföretag mot icke-

familjeföretag är graden av förtroende, engagemang, osjälviskhet och kärleken till företaget 

(Davis, 1983).  Gersick, Davis, Hampton, & Lansberg (1997) har identifierat tre överlappande 

system för att förklara komplexiteten inom familjeföretag. Dessa är familj, företagande och 

ägande. Dessa system påverkas i sin tur av olika normer, värderingar och strukturer. För att 

familjemedlemmar ska ha samma syn på företaget är det ytterst viktigt att de har en tydlig och 

gemensam definition av verksamheten (Ward & Aronoff, 1994).      

Familjeföretag associeras med vissa egenskaper såsom att sätta det goda i familjen före 

företaget, svårigheter att anpassa sig till marknaden, att ofta visa brist på förberedelse inför 

arv samt ovilja hos äldre generationer att lämna över makten. Alla dessa egenskaper ger enligt 

Deniz och Suarez (2005)  negativa effekter på familjeföretag vilket på lång sikt kan leda till 

bristande uppfyllelse av företagets samhällsansvar.  
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Företags samhällsansvar, så kallat Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit fram 

under de senaste 30 åren och har fått en betydande roll inom organisationsteori (Ness, 1992). 

Europeiska Unionen beskriver CSR som ett beslut som ett företag fattar för att frivilligt 

medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö (Europeiska Kommissionen, 2001). CSR 

inkluderar tre olika aspekter: miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk tillväxt (McAdam & 

Leonard, 2003). Vidare påvisar Carroll (1991) att CSR innefattar fyra ansvarsområden vilka 

kan delas in i ekonomiskt, legalt, etiskt, och filantropiskt ansvar. Alla dessa ansvarsområden 

formar tillsammans ”CSR- pyramiden” (Carroll, 1991).  Begreppet är relaterat till etiska och 

moraliska frågor rörande företags beslutsfattande och beteende. Friedman (1970) och 

Banerjee (2008) är kritiska till begreppet CSR och menar att företaget självt inte kan ta ett 

socialt ansvar utan endast människor kan göra det och det är ägaren eller företagsledningen i 

företaget som kan ha ansvaret (Banerjee, 2008). Banerjee uttalar följande:  

“Did you ever expect a corporation to have a conscience, when it has no soul to be damned 

and no body to be kicked?” 

( Se Banerjee, 2008, s.1) 

 

Enligt Carroll (1986) är ett företags främsta mål är att tjäna så mycket pengar som möjligt för 

sina aktieägare och andra intressenter i form av avkastning. Målet är att maximera vinsten 

(Carroll, 1986).  Detta kan förklaras som att företag i vissa branscher efterliknar varandra för 

att behålla sina intressenter och skapa legitimitet gentemot samhället. Företag kan också ändra 

på sina metoder om det krävs av intressenterna (Deegan & Unerman, 2011). Det finns ett 

antal standarder kopplat till CSR vilka är utformade för att hjälpa företag att hantera sina 

miljökrav och se till att företagens miljöpolitik överensstämmer med uppsatta mål. Bland 

annat har Internationell Standardorganisation (ISO) utvecklats. ISO är en 

standardorganisation som ger specifika och frivilliga riktlinjer som hjälper företag att förbättra 

miljöarbetet (McAdam & Leonard, 2003). 
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1.2.   Problemdiskussion  
 

Företag har fått ökat tryck från sina intressenter, däribland aktieägare, konsumenter och 

anställda att hantera sina intressen och de förväntas agera utifrån intressenternas krav (Prout, 

2006). Allmänheten vill att företag, utöver sina vinstintressen, bör ha ett ansvar inför sina 

medarbetare, samhället samt övriga intressenter (Caroll & Shabana, 2010). Prout (2006) 

hävdar att de flesta företag har något självintresse till CSR, antingen för marknadsföringssyfte 

eller för att upprätthålla acceptans bland miljömedvetna intressenter. Vissa tidigare studier 

påvisar att företag som tenderar att agera miljövänligt också är de som tenderar att orsaka 

skador. Andra studier visar att ett socialt oansvarigt beteende skapar förutsättningar för 

efterföljande socialt ansvarsfullt beteende (Omiston & Wong, 2013).  

Dyer och Whetten (2006) hävdar att tidigare studier tyder på att det finns en moralisk sida hos 

företag som stödjer socialt ansvarsfullt beteende, antigen genom att företag handlar 

ansvarsfullt eftersom det är rätt sak att göra, eller att företag använder sig av socialt ansvar för 

att öka det finansiella resultatet. Vid orkanen Katrina fann några forskare att företag med 

dåligt socialt rykte var mer benägna att göra större donationer än företag med positiva rykten. 

Huvudargumentet bakom studierna sägs vara att företagen kompenserar för sina dåliga rykten 

(Omiston & Wong, 2013). Företags engagemang i socialt ansvarsarbete innebär kostnader i 

och med att det kan kräva exempelvis inköp av miljövänlig utrustning, strängare 

kvalitetskontroller, säkerhet m.m. (Branco & Rodrigues, 2006). Detta resulterar i att företagen 

offrar en del av vinsten (Caroll & Shabana, 2010). Ett viktigt problem att undersöka är om 

kopplingen mellan företagens sociala ansvar och finansiella agerande verkligen medför ökade 

finansiella resultat (Branco & Rodrigues, 2006). Schreck (2011) menar att ingen ännu har 

kunnat bevisa sambandet mellan företags sociala ansvar och vinstmaximering. Han påstår att 

om någon skulle ha bevisat detta skulle två relaterande konflikter lösas (Schreck, 2011). 

Frågan om varför företag använder sig av CSR är en intressant sak att undersöka då 

familjeföretag är den största företagsformen vi har i Sverige. Familjeföretag har också andra 

värderingar och strukturer som nämnts tidigare än vad icke-familjeföretag har, vilket kan 

betyda att familjeföretag kanske har andra motiv till att investera i CSR än vad icke-

familjeföretag har.  

 

Tidigare forskning ger motstridiga perspektiv på CSR inom familjeföretag. Vissa forskare 

förväntar sig starkare CSR för familjeföretag eftersom att de sägs vara mer känsliga för 
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företagets rykte. Andra forskare förväntar sig svagare CSR eftersom familjer är mer 

bekymrade över sina egna intressen än över samhällets intressen (Dyer & Whetten, 2006). 

Dyer och Whetten (2006) visar i sin studie, där de undersökte 261 amerikanska familje- och 

icke-familjeföretag, att både familjeföretag och icke-familjeföretag beter sig på samma sätt 

beträffande positivt socialt ansvar. De bevisade att familjeföretag inte är mer eller mindre 

benägna att arbeta med CSR. Dock är familjeföretag skickligare på att undvika social oro och 

sociala problem såsom miljöhänsyn och personalproblem. Eftersom det finns 

spridningseffekter mellan familjen och företaget, påverkar familjevärderingar företagets 

värderingar och dålig publicitet sprider sig från familjen till företaget och vice versa 

(Wiklund, 2006). Dyers och Whettens (2006) studie har kritiserats av Wiklund (2006) då han 

ansåg att författarna använde en alltför bred definition av vad ett familjeföretag är i studien. 

Han påstår att resultatet hade blivit annorlunda om en striktare definition av familjeföretag 

hade använts.  

 

Amann, Jausaud, & Martinez (2012) fann i sin forskning som utfördes i Japan att företags 

engagemang i CSR-arbete inte bara beror på om det är frågan om familjeföretag eller icke-

familjeföretag utan det måste även tas i beaktning att storleken på företaget kan spela en 

viktig roll för hur engagerat ett företag är i CSR. Ju större företag, desto synligare är företaget 

för olika intressenter och allmänheten. Samtidigt hävdar forskarna att familjeföretag är mer 

intresserade av att göra en ekonomisk vinst än att värna om det sociala ansvaret i samhället  

(Amann, Jausaud, & Martinez, 2012). Detta kan exemplifieras med det som hände i Sverige 

på 1970-talet då svenska kapitalistiska familjer var under stor press. Det påstods att dessa 

familjer gjort stora ekonomiska vinster på bekostnad av sina anställda (Wiklund, 2006).  

Enligt författaren dominerar institutionella investerare på börsen och dessa institutionella 

investerare är intresserade av kortsiktiga vinster. Det stora problemet är att dessa investerare 

ses som ansiktslösa vilket gör att de inte kan hållas ansvariga av allmänheten för 

konsekvenser av sina beslut om investeringar. Istället ligger ansvaren på de industriella 

familjeföretagen eftersom dessa är intresserade att skapa långsiktig lönsamhet (Wiklund, 

2006).   
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Vidare påstår Dyer och Whetten (2006) att anledningen till att familjeföretag kan vara villiga 

att investera i CSR är att detta kan ses som en försäkring för att trygga den ekonomiska 

förmögenheten. Om företagets rykte skadas eller rättstvister uppstår kan detta ha en negativ 

inverkan på familjens förmögenhet. I den mån en familjs ekonomiska välbefinnande är knutet 

till företaget, kan familjen vara ovillig att riskera förlust av denna förmögenhet. Detta säger 

emot en studie som gjordes av en psykiat på 300 familjeföretag genom intervjuer med 

familjer. Psykiaten fann att det satt en hög prioritet på företagets känslomässiga behov genom 

verksamheten, till exempel känsla av stolthet och bevarande av familjens goda namn 

(Beronne, Cruz, Gomez-Mejia, & Larraza-Kintana, 2010). Eftersom den stora betydelsen av 

känslomässiga behov finns hos familjeägarna bör de vara mer benägna att använda sig av 

socialt ansvar för att inte bli klassade som oansvariga av samhället och på det sättet befläcka 

familjens namn (Beronne, Cruz, Gomez-Mejia, & Larraza-Kintana, 2010). Även Uhlaner, 

Goor-Balk & Masurel (2004) kom i sin studie i Tyskland underfund med att familjeföretag 

starkast känner det direkta ansvaret för de intressenter som är nära anknutna till verksamheten 

och därför håller de en högre nivå på företagets sociala ansvar. Exempelvis hade ägarna i 

familjeföretagen ett filantropiskt beteende som att ge kontanta donationer till idrottsklubbar 

och sponsringar av lag med företagens logotyper placerade på tröjorna (Uhlaner, Goor-Balk, 

& Masurel, 2004).  

 

Amann et al (2012) och Chih et al (2010)  poängterar att mycket av litteraturen har fokuserat 

på CSR men hittills har lite uppmärksamhet ägnats åt att teoretiskt förstå varför företag agerar 

på socialt ansvarsfullt sätt. Amann et al (2012) menar att alltmer fokus ligger på att forska 

inom ämnet familjeföretag, dess avkastning på tillgångar och försäljningstillväxt men få 

studerar förhållandet mellan detta och CSR (Amann, Jausaud, & Martinez, 2012). Av de 

studier som har gjorts kring CSR inom familjeföretag har majoriteten koncentrerat sig på stora 

familjeföretag och få studier har gjorts på små- eller medelstora familjeföretag (Fitzgerald, 

Haynes, Schrank, & Danes, 2010).  Dessutom har de flesta studier som har studerat 

sambandet mellan CSR och familjeföretag genomförts internationellt (Amann, et al 2012; 

Dyer & Whetten, 2006; Uhlaner et al 2004). Det är av dessa skäl denna studie kommer att 

undersöka detta samband i svenska familjeföretag.  
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1.3. Problemformulering  
 

Varför väljer små respektive medelstora svenska familjeföretag att arbeta med CSR?  

1.4.  Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att identifiera olika CSR-arbeten som små respektive medelstora 

svenska familjeföretag arbetar med och utifrån det, undersöka varför dessa familjeföretag 

använder sig av CSR. Fokus ligger på att studera motiven till deras val att använda sig av 

CSR.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

 

I den teoretiska referensramen kommer först familjeföretag och dess karaktärsdrag att 

presenteras. Familjeföretag kommer att förklaras med hjälp av trecirkelmodellen. Därefter 

kommer begreppet CSR att tydliggöras med hjälp av CSR-Pyramiden av Carroll. Pyramiden 

är uppdelad i fyra ansvarsområden och i varje ansvarsområde kommer olika CSR-aktiviteter 

eller arbeten som företag kan arbeta med att introduceras. Avslutningsvis kommer en 

sammanställning av hela teoretiska referensramen att presenteras för att förklara hur dessa 

modeller kommer att användas i denna uppsats.  

 

2.1. Familjeföretag  
 

Familjeföretag är den mest dominerande företagsform i världen och är viktig för 

världsekonomin (Duller, 2013). I Australien utgör familjeföretag cirka 20 % av de 

börsnoterade företagen, i USA är det ungefär en tredjedel och i både Paris och Frankfurt står 

familjeföretag för mer än häften av de 250 största företagen (Bartholomeusz & Tanewski, 

2006). I Sverige motsvarar familjeföretag 54 % av alla företag (Sjöden, 2007). Men definition 

av begreppet familjeföretag är fortfarande oklar, det finns nämligen ingen allmänt accepterad 

definition av begreppet familjeföretag (Melin, 2012). Enligt Melin (2012) är familjeföretag ett 

företag där ägarfamilj har ägarmajoriteten och att minst en familjemedlem är aktiv i företagets 

ledning samt att ägarna betraktar företaget som familjeföretag. La Porta, Lopez-De-Silanes & 

Shleifer (199) definierar familjeföretag som ett företag som ägs av en eller flera 

familjemedlemmar och som tillsammans kontrollerar minst 20 % av rösterna (La Porta , 

Lopez-De-Silanes, & Shleifer, 1999). Vidare definierar Chua och Charma (2004)  

familjeföretag som ett företag som styrs och/eller förvaltas med en dominerande samverkan 

av familjemedlemmar (Chua & Chrisman, 2004).  

 

Eftersom att det finns en mängd olika definitioner på familjeföretag är det därför viktigt att 

välja en definition som ska tillämpas i denna studie. I denna studie kommer Melins (2012) 

definition på familjeföretag att användas, att familjeföretag är ett företag där ägarfamilj har 

ägarmajoriteten och att minst en familjemedlem är aktiv i företagets ledning samt att ägarna 

betraktar företaget som familjeföretag. Anledning till att denna definition tillämpas är för att 
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den är en snäv definition av vad familjeföretag är vilket gör att resultatet som vi får blir 

rättvist. Wiklund (2006) påpekar att beroende på hur man definierar ett familjeföretag kan det 

bli olika resultat i undersökningar. Därför har vi valt en strikt definition av vad familjeföretag 

är. 

 

2.1.1. Familjeföretags karaktärsdrag 
 

Familjeföretag skiljer sig från icke-familjeföretag då de har vissa karaktärsdrag som utmärker 

sig mot icke-familjeföretag. Familjeföretag associeras med vissa egenskaper såsom graden av 

förtroende, engagemang, kärleken till företaget och att sätta det goda i familjen före företaget 

samt ovilja hos de äldre generationerna att lämna över makten (Davis, 1983; Deniz & Suarez, 

2005). Det som skiljer familjeföretag från vinstmaximerande företag är att familjeföretag har 

mer än ekonomisk vinning i sina tankegångar. Det grundläggande målet är inte att vara 

vinstmaximerande utan syftet är att föra familjens anda vidare över generationen (Gallo, 

2004). Familjeföretag har andra relationer jämfört med icke-familjeföretag. De relationer som 

finns mellan familjemedlemmar via tillexempel giftermål och familj som helhet leder till att 

de prestationer som utförs i dessa företag påverkar även företaget positivt (Kansikas & 

Nemilentsev, 2010). Familjeföretag har en nära relation till sina anställda, kunder och 

leverantörer. De känner ett ansvar för de intressenter som är nära anknutna till verksamheten 

(Uhlaner, Goor-Balk, & Masurel, 2004). När medlemmar i ledningen har släktband har de i 

bästa fall samma syn på traditioner, värderingar och prioriteringar (Gersick, Davis, Hampton, 

& Lansberg, 1997). Men Kansikas och Nemilentsev (2010) menar familjeföretag är komplexa 

organisationer och de släktband som finns inom företaget kan lättare medföra till att de 

uppstår konflikter i dessa företag än i andra företag. När familjemedlemmar har olika 

intressen och mål med företaget så uppstår konflikter (Kansikas & Nemilentsev, 2010).  

 

 

Familjeföretag karaktäriserar sig genom att ha ett långsiktigt tänkande för att företaget ska 

kunna drivas vidare av kommande generationer, de strategiska besluten fattas annorlunda i 

familjeföretaget kontra icke-familjeföretaget (Astrachan & Shanker, 2003). Rykte och 

långsiktighet hör ihop när det handlar om att föra företaget vidare övergenerationer och 

familjeföretag har benägenhet för att skapa ett gott rykte om sig (Fitzgerald, Haynes, Schrank, 
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& Danes, 2010). Rykte är en viss typ av feedback om trovärdigheten som företaget får från 

sina intressenter (Dyer & Whetten, 2006). Ett gott rykte och image är två avgörande faktorer 

för att ett företag ska lyckas eller misslyckas menar Arenedt och Brettel (2010). Ett gott rykte 

enligt Fitzgerald et al. (2010) förstärker företaget och skapar förtroende och legitimitet i 

samhället (Fitzgerald, Haynes, Schrank, & Danes, 2010).  

 

2.1.2.  Trecirkelmodellen  
 

För att förklara komplexiteten inom familjeföretag har Tangiuri och Davis (1996) identifierat 

två överlappande system, vilka kan delas upp i familj och företag. Vidare har Gersick et al. 

(1997) utvecklat från tidigare forskning en trecirkelmodell: familj, företagande och ägande. 

Dessa tre system är självständiga men överlappande där varje ”cirkel” har sina egna 

värderingar, normer och regler. Cirkelmodellen är ett användbart verktyg för att förstå interna 

konflikter, rolldilemman, prioriteringar och gränser inom familjeföretag (Gersick, Davis, 

Hampton, & Lansberg, 1997). På grund av överlappningar kan familjemedlemmar som 

arbetar i företaget har tre olika roller, som familjemedlem, ägare och anställd. Som 

familjemedlem är man orolig främst för välbefinnandet och sammanhållning i familjen. 

Däremot ur ägarperspektiv ligger intresset på avkastning och lönsamhet i företaget. Ur 

chefens vinkel är det viktigaste att arbeta mot företagets operativa effektivitet (Tangiuri & 

Davis, 1996).  Det kan uppstå problem inom familjeföretag när individer måste fullgöra olika 

förpliktelser eller roller i flera cirklar samtidigt (Gersick, Davis, Hampton, & Lansberg, 

1997). På grund av de olika rollerna kan familjeöverväganden påverka företagets affärer och 

vice versa.       
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Figur 1-Trecirkelmodell (omarbetad från Santiago, 2011 s.356)  

A: En familjemedlem som inte är en ägare eller anställd. 

B: Extern investerare som innehar ägarandel i företaget men som inte är familjemedlem eller 

anställd. 

C: Anställd som varken är familjemedlem eller äger andelar i företaget. 

D: Familjemedlem som inte är anställd men som äger andelar i företaget. 

E: En ägare som arbetar i företaget men som inte är familjemedlem. 

F: Familjemedlem som är anställd i företaget. 

G: Ägare som är familjemedlem och arbetar i företaget. 

 

2.2. CSR  
 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) kan översättas på svenska till företags 

samhällsansvar. Som tidigare nämnts i bakgrunden har CSR vuxit betydligt mycket under de 

senaste 30 åren och har fått en betydande roll inom organisationsteori (Ness, 1992). CSR kan 

beskrivas som ett beslut som ett företag fattar för att frivilligt medverka till ett bättre samhälle 

och en renare miljö (Europeiska Kommissionen, 2001). CSR handlar om att förstå företagets 

inverkan på omvärlden och att aktivt arbeta med att förbättra förhållande för de människor, 

djur och miljö som berörs av företaget (Löhman & Steinholtz, 2003). En central fråga i CSR 

är att avgöra om ett företag ska genomföra vissa aktiviteter eller inte (Branco & Rodrigues, 

2006). Vidare handlar CSR om verksamhetens rättvisa handel och att ge tillbaka till 

arbetskraften, familjer, lokalsamhället och samhället i stort samt skydda och bevara den 

globala miljön (Kanji & Chopra, 2010). För att framgångsrikt lyckas på den moderna 

marknaden idag måste företag uppfattas av sina intressenter som ansvarsfulla. För att 

uppfattas som ansvarsfullt ska företagen möta samhällets behov i fråga om företagets sociala 

ansvar. Företag ska vidta åtgärder som påverkar miljö och uppfylla de grundläggande 

samhällsförväntningarna (Idowu, 2005).  

Gallo (2004) skiljer mellan två typer av företags sociala ansvar, det interna sociala ansvaret 

och det externa sociala ansvaret. Det interna ansvaret kan förklaras som ”Raison d’ être” det 

vill säga det företaget själva står för och detta består av leverans av varor och tjänster till 
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samhället. Med internt ansvar menas också att det ekonomiska värdet ska delas rättvist mellan 

dem som bidrar till skapandet av ekonomiskt välstånd. Externt socialt ansvar kan beskrivas 

som att företag försöker att korrigera problem med externa aktörer, det kan vara problem som 

redan finns eller som man tror kommer att uppstå, dessa externa problem måste identifieras 

och utföras med försiktighet för att inte förstöra det sociala samarbetet mellan den externa 

parten och företaget (Gallo, 2004).    

 

Enligt Löhman och Steinholtz (2003) består CSR av tre separata områden: hållbar utveckling, 

företagens ansvar och hur företaget sköts. Exempel på CSR-arbete kan enligt World Business 

Council for Sustainable Development1vara att företaget utvecklar tydliga policyn för hela 

verksamheten och införa regler som omfattar miljö- och socialt ansvar samt att redovisningen 

ska vara öppen och ärlig och ge en klar bild av företagets aktiviteter och dess påverkan på 

samhället (Löhman & Steinholtz, 2003). Även om företags sociala ansvar beskrivs olika av 

organisationer, företag och akademiker, ska det konstateras att den underliggande principen är 

att företagsledare bör inte bara bry sig om lönsamheten utan också om att förbättra 

arbetsförhållande för sina anställda och värna om miljö (Ocampo, 2004).  

 

2.3.  CSR-Pyramiden  
 

Carroll Archie är en omtalad och välkänd förespråkare inom Corporate Social Reponsibility 

som 1979 lanserade en modell över företags samhällsansvar. Carroll (1991) delar in CSR i 

fyra olika ansvarsområden, vilka är ekonomiskt, legalt, etiskt, och filantropiskt ansvar. Alla 

dessa ansvarsområden formar tillsammans den så kallade ”CSR- pyramiden” som illustreras i 

figuren nedan. CSR-pyramiden är en tredimensionell och de olika ansvarsområdena hänger 

samman (Carroll, 1991). CSR- pyramiden kommer användas för att identifiera vilka CSR-

arbeten företag kan arbeta med. Gond och Crane (2010) poängterar att klassiska 

företagsekonomer kan se det grundläggande ekonomiska ansvaret, i botten av pyramiden, som 

en självklarhet medan andra skulle vilja vända på pyramiden och betrakta etiskt och 

filantropiskt ansvar som grunden för strategiska beslut. John Ellington är en annan 

förespråkare inom CSR som har utvecklat en modell kallad Triple Botton Line (TBL). TBL är 

                                                           
1 http://www.wbcsd.org/home.aspx World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) är en organisation som 

arbetar med hållbar utveckling via tre grundpelare: ekonomi, miljö och social utveckling. 160 internationella företag i fler än 

30 länder är anslutna i organisationen.  

http://www.wbcsd.org/home.aspx
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ingen metod för redovisning utan det är ett hjälpmedel för att förstå och tillämpa CSR. 

Modellen delas upp i ekonomiskt-, miljömässigt-, och socialt ansvar (Tullberg, 2012). 

Eftersom ekonomiskt och socialt ansvar redan ingår i CSR- pyramiden kommer bara 

miljömässigt ansvar att läggas till i denna uppsats.  

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

Figur 2- CSR-pyramid (omarbetad från Carroll, 1991 s.42) 

  

 

2.3.1. Ekonomiskt ansvarstagande   
 

Historiskt sett skapades näringslivsorganisationer som ekonomiska enheter för att leverera 

varor och tjänster till samhället. Som en följd av detta uppkom vinstintresse och blev då det 

primära intresset för entreprenörskap (Carroll, 1991). Det ekonomiska ansvarstagandet 

innebär att samhället förväntar sig att företag ska producera varor och tjänster och sälja dem 

med vinst (Carroll, 1999). Det grundläggande syftet med ett företag är att maximera vinsten 

för deras intressenter genom att lyda lagen (Kanji & Chopra, 2010). Carroll (1991) menar att 

ekonomiskt ansvar är det viktigaste ansvaret vad gäller företagets fortlevnad. Företaget har ett 

ekonomiskt ansvar gentemot sina kunder, leverantörer medarbetare och investerare (Kanji & 

Chopra, 2010). Enligt Kanji och Chopra (2010) finns det fyra grundläggande ekonomiska 

ansvar som ett företag har gentemot sina intressenter:  

 

Filantropiskt ansvar 

Etiskt ansvar 

Legalt ansvar 

Ekonomiskt ansvar 
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 Lönsamhet: Företag skapar vinst när de säljer produkter och tjänster.  

 Öppenhet: Företag ger så mycket information som möjligt om sina metoder, strategier 

och sin finansiella ställning vilket ska fungera som underlag för intressenternas 

beslutsfattande.  

 Ickediskriminering: Samma finansiella kriterier ska tillämpas till alla kunder, 

leverantörer och anställda, ingen intressent ska fördömas på grund av kön eller etnisk 

bakgrund.  

 Hållbarhet: Företag säkerställer hållbarheten genom att förbättra affärsprocessen och 

dessutom ha långvariga relationer med sina kunder och leverantörer (Kanji & Chopra, 

2010).   

Vidare menar Carroll (1991) att när företaget har uppfyllt de grundläggande ekonomiska 

ansvaren gentemot sina intressenter är legalt ansvar det som följer. Legalt ansvar innebär 

förväntan på företaget att respektera och lyda de lagar och regler som finns eftersom lagen är 

samhällets kodifiering av acceptabelt och oacceptabelt beteende (Carroll, 1991).   

 

2.3.2. Etiskt ansvarstagande 
 

Med etiskt ansvar menas att företaget är skyldig att agera rätt, precis och rättvist för att 

undvika eller minimera att skada konsumenter, anställda och miljö (Carroll, 1991). 

Konsumenter har blivit mer medvetna om de miljömässiga och etiska konsekvenserna av sina 

köpbeslut därför ska företagen integrera dessa frågor i sin strategiska planering (Kanji & 

Chopra, 2010). För att möta de miljömässiga och etiska krav som intressenterna ställer menar 

Kanji och Chopra (2010) att företaget ska ha etiska utbildningar för att hjälpa anställda att 

fatta lämpliga beslut. Etiskt ansvarstagande handlar om att vidta nödvändiga åtgärder gällande 

medarbetarnas arbetsförhållande. Det ska inte förekomma hård eller omänsklig arbetsbörda, 

inte heller diskriminering på grund av kön, ålder eller etniskt ursprung (Kanji & Chopra, 

2010). Företaget ska utveckla tydliga policys för hela verksamheten och inför regler som 

omfattar miljö- och socialt ansvar. (Löhman & Steinholtz, 2003). Genom att agera på ett 

moraliskt rätt sätt väljer företag frivilligt att uppfylla vissa förväntningar som inte uttryckligen 

backas upp av regler, men som samhället vill att företag ska uppfylla. Därför sådana 

förväntningar avseende företags beteende överskrider ekonomiska och rättsliga överväganden 

(Longo, Mura, & Bonoli, 2005). Ett oetiskt beteende kan enligt Freeman (2004) skada 

företags ekonomi eftersom det kan medföra höga kostnader (Freeman, 2004).  
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2.3.3. Filantropiskt ansvarstagande 
 

Filantropiskt ansvar innebär att företagen ska vara goda samhällsmedborgare. Det som menas 

är att företag ska engagera sig i handlingar eller program för att främja människor och 

välfärden. Exempel på filantropi kan enligt Carroll (1999) vara affärsbidrag till finansiella 

resurser, bidrag till konst, utbildning samt bidrag till samhället. Filantropiskt ansvar är mer 

frivilligt jämfört med de andra ansvaren. Företaget anses inte oetiskt om de inte sponsrar till 

exempelvis fotbollsföreningar men det finns en förväntan från samhället att företaget ska 

tillhandahålla det (Carroll, 1999). Detta filantropiska ansvarstagande har inte blivit tydligt 

ännu utan företagen förutser behov och nödvändigheter och uppfyller dem innan de faktiskt 

uppstår (Longo, Mura, & Bonoli, 2005). Carroll (1999) påpekar att filantropiskt ansvar är 

önskvärt och uppskattat men samtidigt mindre viktigt än de tre andra ansvarsområdena. Enligt 

Crook (2005) har vissa företag såsom oljeföretag, tobaksföretag fått dålig image från 

allmänheten, därför försöker de att kompensera med donationer till välgörande ändamål för att 

ses som goda samhällsmedborgare.  

 

 

2.3.4. Miljömässigt ansvarstagande 
 

Ur miljömässigt perspektiv är företag skyldiga att bevara naturresurser, samhälle och 

ekosystemet (Banerjee & Vanita, 2010). Det är svårt att mäta hur mycket ett företag påverkar 

miljön då miljöeffekterna av ett företag mäts olika. För att uppnå den produktion ett företag 

behöver, är det nästan omöjligt för företaget att inte ha en påverkan på miljön (Tullberg, 

2012).  Löhman och Steinholtz (2003) menar att företag ska vara medvetna om hur de 

påverkar miljön och aktivt minska sin miljöbelastning och resursförbrukning. För att 

miljömässiga mål ska uppnås krävs det att företag minskar sina utsläpp av växthusgaser och 

miljöföroreningar (Banerjee & Vanita, 2010). Därför måste företag integrera miljöfrågor i 

sina affärsstrategier (Sumita & Niraj, 2012). Sumita och Niraj (2012)  menar att företag 

kommer att välja bryta mot en miljöstandard om den förväntade sanktionen är mindre än den 

förväntade kostnader för överlevnad.  
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En viktig drivkraft för företagens miljöutveckling är konkurrensen ifrån marknaden. Företag 

pressas till att förbättra sina miljöstrategier för att bli konkurrenskraftiga. Vissa företag 

tvingas att ersätta äldre ineffektiva maskiner med miljövänliga effektiva maskiner, medan 

andra företag har som affärsidé att sälja miljövänliga produkter för att differentiera sig mot 

andra företags produkter. Det har bevisats att arbete med miljöprestanda och ekonomiska 

resultat är positivt relaterade, d.v.s. att det finns ett positivt samband mellan miljöåtgärder och 

lönsamhet (Sumita & Niraj, 2012). Det finns två fördelar med att arbeta med miljöstrategier, 

interna och externa. Interna fördelar uppstår som en följd av kostnadsbesparingar som härrör 

från en effektivare användning av naturresurser och genom att inga böter eller sanktioner för 

föroreningar av miljön då uppstår. Externa fördelar kan förklaras som en förbättrad 

marknadsföring genom att företagets image och rykte förbättras (Sumita & Niraj, 2012).   

(CSR Guiden, 2012) Några andra exempel på hur företag kan arbeta med sin miljöprestanda 

kan vara: 

 

 Miljöhänsyn vid inköp av inventarier och förbrukningsmaterial 

 Energibesparingar och minskat beroende av fossila bränslen 

 Återvinning och minskade mängder avfall 

 Strategisk planering av transporter och affärsresor 

 Kravställning mot leverantörer och samarbetspartners 

 Användandet av ekologisk/miljövänliga kontorsförnödenheter     

 

2.4. CSR- kommunikationskanaler  

  
CSR-kommunikation är en känslig fråga. En viktig utmaning med kommunikationen är hur 

företag ska minimera egenintresse och förmedla motivet i ett CSR- arbete. Konsumenter är 

mer benägna att ha misstankar mot företag som lyfter fram mer sociala frågor än företags 

produkter i sina reklamer. Därför ska företag framhäva motivet till varför de bedriver ett visst 

samhällsinitiativ, det vill säga vilken inverkan företagen har på de sociala orsakerna i sin 

CSR- kommunikation (Du, Bhattacharya, & Sen, 2010). Företag ska tona ner det intjänade 

egenintresset för att dämpa oro och baktankar bland intressenterna och öka företags 
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trovärdighet. De sociala frågor som är direkt relaterade till företagen ska undvikas när företag 

kommunicerar ut sitt engagemang med CSR-arbete (Du, Bhattacharya, & Sen, 2010).   

Tidigare Forskning tyder på att företags intressenter är mer positiva när företag visar det 

växande perspektivet eller motivet till deras CSR- engagemang. Med det växandet motivet 

menas att företag uppfyller både samhällets och företagets behov, det vill säga ”win-win” 

perspektiv (Korschun, Bhattacharya, & Sen, 2006). En av de viktigaste 

kommunikationskanalerna för att öka intressenternas medvetenhet om företags engagemang 

med CSR är onlinekommunikation. Internet har förändrat kommunikationen på olika nivåer 

och har gjort det möjligt att dela en obegränsad mängd information mellan olika parter 

(Colleoni, 2013). De flesta företag som arbetar med CSR väljer ofta att redovisa resultatet av 

arbetet genom vad som kallas ”hållbarhetsredovisning”. Där redovisas företagets resultat vad 

avser ekonomi, sociala frågor och miljöområdet. Detta kan ses som att företagen redovisar 

både sina skäl att engagera sig i CSR- arbete och vilka resultat som nåtts (Löhman & 

Steinholtz, 2003).  

 

2.5. Varför arbetar familjeföretag med CSR 
 

Identitet, image och rykte är tre element som förknippas med familjeföretags engagemang i 

CSR. Företagsidentitet representerar ”vilka vi är som företag”. Rykte är en viss typ av 

feedback om trovärdigheten som företaget får från sina intressenter. Företagsimage är hur 

företaget utifrån rykte och strategi uppfattas av utomstående (Dyer & Whetten, 2006). För att 

inte befläcka familjens namn och klassas som oansvariga av samhället bör familjeägarna vara 

mer benägna att använda sig av socialt ansvar (Beronne, Cruz, Gomez-Mejia, & Larraza-

Kintana, 2010). Wiklund (2006) menar att det finns spridningseffekter mellan familjen och 

företaget, det vill säga att familjevärderingar kan påverka företagets värderingar och dålig 

publicitet sprider sig från familjen till företaget och tvärtom. Tidigare studier tyder på att det 

finns en moralisk sida hos företag som stödjer socialt ansvarsfullt beteende. Orsaken kan vara 

att företag handlar ansvarsfullt eftersom det är rätt sak att göra, eller att företag använder sig 

av socialt ansvar för att öka det finansiella resultatet (Dyer & Whetten, 2006). Vissa företag 

använder sig av CSR för marknadsföringssyfte medan andra gör det för att upprätthålla 

acceptans bland miljömedvetna intressenter (Prout, 2006). Enligt Branco och Rodrigues 

(2006) är det svårt att bevisa om kopplingen mellan företagens sociala ansvar och finansiella 

agerande medför ökade finansiella resultat (Branco & Rodrigues, 2006). I enighet med 
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Branco och Rodrigues (2006) menar Schreck (2011) att ingen ännu har kunnat bevisa 

sambandet mellan företags sociala ansvar och vinstmaximering.  

 

Varför familjeföretag arbetar med CSR kan ses ur tre perspektiv. Det första kan vara att det 

finns en förväntan från samhället och andra intressenter att familjeföretag ska agera utifrån 

intressenternas förväntningar. Detta kan förklaras som att företag får påtryckning från sina 

intressenter att agera utifrån deras förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Det andra 

perspektivet kan vara att familjeföretag arbetar med CSR utifrån de principer som finns i 

samhället och gör det för att ”de flesta ” företag gör det. Detta kan förklaras som att företag 

pressas till att efterlikna varandra eller att företag ändrar på sina metoder om intressenterna 

kräver det (Deegan & Unerman, 2011). Det tredje och sista perspektivet kan vara att 

familjeföretag gör något för att få något tillbaka från samhället (Deegan & Unerman, 2011).  

Enligt Amann, Jausaud, & Martinez (2012) kan företags engagemang i CSR-arbete också 

bero på storleken på företaget, ju större företag, desto synligare är företaget för olika 

intressenter och allmänheten. Dessa tidigare studier används för att besvara syftet som är att 

undersöka motiven till varför familjeföretag väljer att arbeta med CSR.  

 

 

2.6. Sammanställning av den teoretiska referensramen 
 

Hittills har familjeföretag och dess karaktärsdrag redogjorts, även CSR-modellen har 

förklarats. I det här avsnittet skall alla dessa modeller sammanställas och sammanfattas. Först 

kommer familjeföretag att sammanfattas och därmed kommer en egen 

sammanfattningsmodell av CSR att sammanställas och presenteras. I 

sammanfattningsmodellen hamnar legalt ansvar under ekonomiskt ansvar och förklaring till 

detta är att forskningen inte lägger så stor uppmärksamhet åt det legala ansvaret, utan detta 

ansvar sägs uppfyllas vid etablering av företaget och under tiden företaget verkar. Istället har 

miljömässigt ansvar lagts till för att komplettera CSR-ansvar  

Familjeföretag skiljer sig från icke-familjeföretag då de har vissa karaktärsdrag som utmärker 

sig mot icke-familjeföretag. Det som skiljer familjeföretag från vinstmaximerande företag är 

att familjeföretag att ha mer än ekonomisk vinning, de har nära relationer till sina anställda, 
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kunder och leverantörer och de har Långsiktigt tänkande samt att har benägenhet att skapa 

gott rykte. Men som det tidigare nämnts i teoretisk referensram finns det ingen klar definition 

på familjeföretag. I denna studie kommer Melins (2012) definition på familjeföretag att 

tillämpas och denna definition lyder följande:  

 Ägarfamiljen innehar minst 50 % av samtliga röster 

 Minst en familjemedlem är aktiv i företagets ledning 

 Ägarna betraktar företaget som ett familjeföretag 

För att göra det tydligare för läsarna kommer CSR- arbeten att sammanfattas i en egen modell 

nedan (figur 3). Denna modell kommer att användas i analyskapitlet för att identifiera de olika 

CSR-arbeten som varje ansvarsområde innefattar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 



 

 

 
19 

 

                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3- Analysmodell för CSR-arbeten.  
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3. METOD  

 

Detta kapitel inleds med en redogörelse över den undersökningsmetod som kommer att 

tillämpas i studien vilket i det här fallet är en komparativ flerfallstudie. Fyra fallstudier 

kommer att utföras för att empiriskt sett uppnå syftet med studien. En redogörelse för studiens 

urval kommer sedan presenteras, vilket grundas på små och medelstora familjeföretag. Även 

en redogörelse av datainsamlingens tillvägagångsätt presenteras. Kapitlet avslutas sedan 

med en analys av och diskussion kring val av metoden.  

 

3.1.  Undersökningsmetod  
 

För att undersöka varför små respektive medelstora svenska familjeföretag använder sig av 

CSR har en komparativ flerfallstudie tillämpats. En komparativ flerfallstudie är enligt Bryman 

och Bell (2005) när en och samma studie inrymmer mer än ett fall och jämförelser görs 

mellan dessa fall. Denna studie har innefattat fyra fallföretag eftersom fler fall än ett genererar 

ett starkare resultat. Anledning till att kvalitativ metod används är för att den ger en bättre 

förståelse av en viss social företeelse. Då målet med studien är att ta reda på något som 

företag inte riktigt vill avslöja för allmänheten eftersom det kan verka lite känsligt om dessa 

företag har andra intentioner med sitt CSR-arbete än att främja miljön. Flerfallstudierna 

baseras på en kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa metoden lägger stor vikt på vad 

som sägs, det vill säga ”ord” och inte kvantifiering under insamling och analys av data. Den 

syftar till att förstå händelser och handlingar i dess sammanhang (Bryman & Bell , 2005). I 

denna studie ligger fokus på att förstå respondenternas perspektiv på deras val av CSR, vilket 

motiverar valet av en kvalitativ metod.  

 

3.1.1. Forskningsansats 

  
Den forskningsansatsen som har legat till grund för denna studie för att uppnå syftet är en 

deduktiv ansats. Vid tillämpning av deduktiv ansats utgår forskaren från allmänna regler som 

beskriver ett enskilt fall. Med andra ord innebär denna ansats att studien utgår från ett eller 

flera teoretiska överväganden inom ett visst område för att sedan dra slutsats om teorierna 

(Alvesson, 2008).  Eftersom det finns påvisade teorier om CSR och familjeföretag föll det sig 
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naturligt att deduktiv ansats skulle tillämpas i uppsatsen. Nackdelen med denna ansats kan 

vara att den generaliserar empiriska observationer och denna generalisering kan vara svår att 

göra då det empiriska underlaget kan medföra att slutsatser hänförs till en specifik situation 

(Patel & Davidson, 2011).  

 

3.2. Val av respondenter  
 

Denna studie har avgränsats till små och medelstora svenska familjeföretag då syftet har varit 

att undersöka just dessa familjeföretag och inte stora familjeföretag. Anledning till denna 

avgränsning är för att komma ifrån tidigare forskning som har lagt större vikt på stora 

börsnoterade familjeföretag. Det måste poängteras att huvuddelen av alla företag i Sverige är 

små och medelstora företag och en större del av dessa företag är familjeföretag (Johansson, 

2005). Ett medelstort företag definieras som ett företag som har färre än 250 anställda eller 

vars nettoomsättning inte överstiger 80 miljoner kronor per år. Ett litet företag definieras som 

ett företag som sysselsätter färre än 50 personer (Europa.eu, 2003). Företag ska uppfylla ett 

utav villkoren.  

 

Eftersom det inte finns någon klar definition på vad familjeföretag är, finns det inte heller 

något samlat register över dessa företag vilket gör det svårt att välja populationen. Därför har 

urvalet skett genom egen kunskap och via sökning på internet. Kriterier som skulle uppfyllas 

var att familjen antingen via äktenskap eller blodsband tillsammans skulle inneha aktier på 

minst femtio procent och att minst en familjemedlem var aktiv i företagets ledning samt att 

verkställande direktör betraktade företag som familjeföretag (Melin, 2012). För att kontrollera 

om dessa familjeföretag uppfyllde kriterier för mindre eller medelstora företag gick vi in på 

databasen InfoTorg Företag. De företag som har undersökts valde vi ut genom Google 

sökningar på familjeföretag där vi gick in på deras hemsidor och verifierade att de hade något 

slags CSR-arbete inom företagen. Med CSR-arbete här menas om företag sysslade med 

sponsring, välgörehet eller om företag marknadsförde sig med miljövänliga produkter som 

exempelvis energisnåla fönster, energisnåla lysrör m.m.  De företag som uppfyllde alla 

kriterier kontaktade vi sedan via telefon för att fråga om VD eller Vice VD i varje företag var 

intresserad av att medverka i studien. Sammanlagt hittades tolv företag och av de tolv 

företagen som kontaktades, avböjde sju på grund av tidsbrist och/eller att de inte var 
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intresserade. De fem återstående ville gärna ställa upp på intervju men ett av företagen kunde 

inte på grund av sjukdom. 

 

Grunden för denna studiens empiri har till större del bestått av besöksintervjuer.  Anledning 

till att besöksintervjuer föredragits var för att studera arbetsmiljön vilket resulterade till att vi 

funnit vissa priser som personerna hade fått för exempelvis deras samhällsinsatser. Dessa 

priser hade vi aldrig upptäckt om vi inte hade besöksintervjuer. En annan fördel med 

besöksintervju är att den ger en högre grad av respons på de ställda frågorna samtidigt som 

respondenter befinner sig i en bekväm miljö. Därutöver blir det även lättare att korrigera 

tolkningsfel som kan uppstå. Intervjuer har skett med två små familjeföretag och två 

medelstora familjeföretag där VD eller Vice VD som är familjemedlemmar har intervjuats. 

Anledningen till att dessa respondenter hade valts är för att de är delaktiga i företagens viktiga 

strategiska beslutsfrågor då CSR-arbete kan ses som en strategisk fråga. Dessutom är samtliga 

VD: ar och Vice VD: ar familjemedlemmar vilket gör det relevant för studien.  Väl på 

intervjuplatsen tillfrågades de intervjuade om vi kunde få intervjua även anställda som inte 

var familjemedlemmar. Den främsta anledning till det var för att få en större inblick i 

familjedynamiken, exempelvis om hur eventuella familjekonflikter påverkade anställdas 

arbete, men också för att få två olika perspektiv eller synvinklar på det hela. Därför behövde 

inte dessa icke familjemedlemmar besitta kunskap om just CSR-arbete.  

 

Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts och blivit grund till studiens empiri vilket anses 

vara rimligt för studien. Intervjuerna har gått på så sätt att respondenterna fick en översiktlig 

intervjumall i förväg för att de skulle få en bild om vad intervjuerna skulle handla om, på 

sådant sätt var de förberedda på vad för som skulle tas upp. Anledning till att respondenterna 

bara fick en överskådlig intervjumall och inte hela intervjumallen är för att undvika alltför 

igenomtänkta svar för då finns det risk att de kanske förskönar bilden av deras engagemang 

med CSR. Genom att genomföra intervjuerna på det sättet fick respondenterna även svara på 

frågor som de inte var beredda på. Intervjumallen bestod av strukturerade frågor med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen där frågorna kategoriserades i tema och olika 

ansvarsområden. Frågorna utformades utifrån vad tidigare studier och fastställda teorier 

anger. Även om frågorna var strukturerade hade de intervjuade utrymme att uttrycka sig fritt 

på vissa frågor för att fånga in vissa aspekter som kanske inte teorin tog upp men som kunde 
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vara relevanta. För att kunna ge full uppmärksamhet till respondenten och samtidigt kunna 

studera miljön i vilken intervjuerna ägde rum samt andra aspekter, spelades intervjuer in med 

godkännandet av respondenterna. Anledning till att intervjuerna spelades in var inte bara för 

att fånga upp vissa aspekter, utan för att även kontrollera exakt ordval vid eventuella citat.  

 Vilka företag och personer som har intervjuats illustreras med hjälp av tabellen nedan. Denna 

tabell underlättar för att läsaren ska få en bild av hela intervjun. Tabellen kommer att förklaras 

ytterligare i det empiriska avsnittet med beskrivning om vad företagen arbetar med, hur 

många anställda de har och annan information. 

 

 

 

Tabell 1- Presentation av fallföretag & intervjuer    

  

 

Namn på 

företag 

 

Person 

 

Position 

 

Typ av 

intervju 

 

Datum 

 

Längd 

 

Familjemedlem 

Partex 

systems AB 

Sophie Lööf Vice VD Personlig 2015-03-19 55 min Ja 

Ronja 

Lundkvist 

Ledningsassistent Personlig  2015-03-30 16 min Nej  

Mikael 

Persson 

Koncernchef Telefon 2015-04-22 15 min Nej  

Rapp 

Fastigheter 

AB 

Christer 

Rapp 

VD Personlig 2015-03-20 1h 5 min Ja 

Linda 

Teggren 

Receptionist Personlig 2015-03-20 20 min Nej 

Företag X Thomas 

Larsson 

VD Personlig 2015-04-01 50 min  

Ja 

 

Stefan 

Ström 

Kvalité & 

miljöchef 

Telefon 2015-04-17 25 min  

Nej 

Åkessons Bil  

AB 

Jerry 

Åkesson 

VD Personlig 2015-04-14 30 min Ja 
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3.2.1. Litteratursökning 
 

De källor som har använts som stöd för insamling av data till problembakgrunden, 

problemdiskussionen samt teoretiska referensramen har varit mest vetenskapliga artiklar, även 

annan typ av litteratur i form av böcker har använts. Family Business Review, Journal of 

Small Business Management, Journal of Business Ethics är de tidskrifter som har använts till 

stor del av uppsatsen. Nyckelorden för sökningen har varit Family Firms, family business, 

Corporate Social Responsibility, Corporate social responsibility in family firms. Worldcat 

Local och ABI/INFORM COMPLETE är de databaser som har använts till största delen för att 

söka artiklar och det gick via bibliotekets hemsida.  

 

Det finns en medvetenhet att de flesta vetenskapliga artiklarna som har använts i denna studie 

är från andra världsdelar. Detta gör inte studien mindre trovärdig eftersom CSR är ett globalt 

begrepp som används på samma sätt överallt i världen. Exempelvis har det konstaterats att 

svenska studier, japanska och amerikanska studier behandlar CSR på samma sätt.  

Att vara källkritisk är viktigt och innebär att författaren granskar källmaterialet och därmed 

värdesätter dess trovärdighet. Vid tillämpning av källkritik ska fyra kriterier uppfyllas och 

dessa är äkhet, oberoende, tendensfrihet och tidssamband (Thurén , 2005).  

Äkthet betyder att en källa ska vara vad den utger sig vara, att källan inte är en förfalskning.  

För att försöka att uppnå så stor äkthet som möjligt i studien, har vetenskapliga artiklar och 

böcker som har granskats av andra forskare använts . Denna typ av källor kritiskt granskas 

innan de publiceras och är därmed tämligen säkra.  

Tidssambandskriteriet innebär att ju mer samtida en källa är, desto mer trovärdig. Författarna 

i denna studie har försökt att transkribera intervjuerna direkt för att inget skulle falla i 

glömska och på sätt få en så korrekt bild av intervjun som möjligt. 

Oberoendekriteriet: källorna anses trovärdiga om de är oberoende av varandra. Detta 

kriterium består till stor del av primära och sekundära källor. Primära källor är mer 

tillförlitliga än sekundära källor (Thurén , 2005). För att uppnå kriteriet har studien använt sig 

av primära källor i form av intervjuer från de familjeföretag som utvalts. 



 

 

 
25 

Tendenskriteriet innebär att källan kan vara partisk och därmed försöka att påverka läsaren i 

en viss riktning. Författarna i studien har varit medvetna om att vissa skrifter kan vara partiska 

därför har de använda skrifterna jämförts med andra skrifter. 

        

 

3.3. Analys  
 

Efter genomförda intervjuer transkriberades samtliga ljudinspelningar ordagrant. 

Genomsnittligt antal skrivna transkriberingar uppgick till ca sex sidor per intervju. Den 

bearbetade transkriberingen, som då blev empirin, redogörs separat för varje enskilt företag i 

empirikapitlet. Tre teman har varit aktuella för studien, det vill säga familjeföretag och dess 

karaktärsdrag, CSR-ansvarsområden samt motivet till CSR-arbete. I varje företag inleds de tre 

teman med en kort presentation av företagen. Empirikapitlet användes sedan tillsammans med 

analysverktyg från den teoretiska referensramen med grund i Gersick et al:s (1997) teori om 

familjeföretag samt CSR- pyramiden av Carroll (1991) för att ge upphov till studiens 

analysdel som i sin tur bidrog till resultatet.  

För att skapa en starkare trovärdighet om empirin har intervjuerna kompletterats med material 

i form av årsredovisningar, lokaltidningar samt information från företagens hemsidor. Detta 

var ett sätt att dels få reda på om viss information överensstämde med det som sades på 

intervjuerna och dels för att analysera sakfrågor som kanske inte hade tagits upp men som var 

relevanta faktorer att ta med då exempelvis lokaltidningar ofta skriver om hur företag 

uppfattas av samhället eller deras engagemang i det lokala samhället. Vid granskning av 

årsredovisningar eller analys av hemsidor och lokaltidningar använde vi vissa nyckelbegrepp 

som är kopplade till CSR-ansvarsområdena men även vissa nyckelord såsom sponsring, 

välgörenhet användes.  

 

3.4.  Trovärdighet 
 

Den kvalitativa metodens trovärdigt uppnås enligt Bryman och Bell (2005) genom att 

uppfylla fyra kriterier: Tillförlitlighet - kan uppnås genom att forskningen utförs efter de 

regler som finns och att intervjupersonen får del av sitt bidrag (Bryman & Bell , 2005). För att 

uppnå tillförlitligheten i denna studie har varje intervjuperson som har bidragit inte bara fått 
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del av sin insasts utan de har även fått del av hela studiens resultat. Överförbarhet- innebär att 

studien skall vara så utförligt gjord att studien kan gå att överföras på andra människor i andra 

miljöer (Bryman & Bell , 2005). Den här studien har undersökt en viss typ av företag, 

familjeföretag. Denna typ av företag har andra värderingar och  normer vilket gör att resultatet 

som vi fått inte kan överföras till ”vanliga företag”. Men resultatet går att överföras 

exempelvis till andra familjeföretag i andra delar av landet. Pålitlighet – forskningsprocessens 

alla faser ska kritiskt granskas av andra och bedömas så att rätt val, som har påverkat 

resultatet, har använts. Bland annat ska valet av intervjupersoner och forskningsmetoden 

granskas (Bryman & Bell , 2005). För att uppnå pålitiligheten har uppsatsen granskats av 

andra studenter och andra personer. Här gäller det att välja personer som innehar rätt 

kompetens och kunskap. Därför har vi även låtit examinatorn, handledaren samt andra lärare 

på Högskolan i Skövde granska arbetet. Möjlighet att styrka och bekräfta- forskaren ska under 

hela arbetet lägga sin egen kunskap och värderingar åt sidan. Forskaren ska ha kontrollen över 

sina egna värderingar så att dessa inte på något avgörande sätt påverkar undersökningen 

(Bryman & Bell , 2005). Det har hela tiden funnits en medveten strävan att undvika 

värdeladdade formuleringar i denna uppsats.  

 

3.5.  Etiskt förhållningssätt  
 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att, vid empirisk datainsamlig, respektera de personer 

som medverkar i studien. (Jacobsen, 2002) det ställs krav på att medverkandes integritet och 

identitet ska skyddas och de kraven är : 

Informationskravet, detta krav innebär att deltagare ska informeras om exempelvis studiens 

syfte. I sambandet med intervjuerna upprepades informationen så att respondenterna  skulle 

vara medvetna om att uppsatsen är ett offentligt verk vilket innebär att den kommer att 

publiceras offentligt och alla kan ta del av det.  

Samtyckeskravet innebär att alla medverkande får besluta själva om de vill medverka i studien 

eller inte. Vi ringde till undersökta företagen och frågade om de ville delta i studien och de 

som har medverkat har frivilligt tackat ja.   

Konfidentialitetskravet betyder att respondenters upplysningar ska behandlas och presenteras 

konfidentiellt. Studiens respondenter hade valmöjligheten att vara anonyma ifall de ville vara 

det. Endast ett företag ville vara anonymt av olika skäl, vilket författarna i studien 
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repekterade.  Information om det anonyma företaget har begränsats så att företaget inte kan 

identifieras. Resterande respondenter som medverkat hade inte något problem med att vara 

synliga utan de var stolta över att kunna bidra med information.  

Nyttjandekravet innebär att information som respondenter anger ska användas till det 

förutbestämda ändamålet. Respondenternas bidrag har bara använts i denna uppsats.  

De intervjuade fick även tillbaka intervjumaterialet för att kontrollera att deras svar inte 

missuppfattats. På detta sätt minskar risken för kränkning eller hot mot deras rykte. Detta 

säkerställer att studien har utförts korrekt och under goda etiska förhållanden. 

 

3.6.   Metodkritik 
 

Den kritiken som riktas mot kvalitativ metod är att kvalitativa forskare är mer benägna att 

tillämpa metoder och angreppssätt där teori och de empiriska studierna vävs samman. Bryman 

(2005) menar att det i kvalitativa studier ibland kan vara svårt att förstå vad forskaren har 

undersökt och hur han eller hon kom fram till studiens slutsats. Exempel på detta kan vara att 

kvalitativa studier ibland är oklara på hur respondenterna blev utvalda för en intervju eller 

observation. Vidare menar Bryman att läsaren, precis som i en kvantitativ undersökning, har 

rätt att veta hur urvalet av respondenterna har gått till (Bryman & Bell , 2005). För att 

underlätta för läsarna har därför författarna i denna studie försökt förklara varje steg i urvalet 

av respondenterna.  

En annan kritik riktad mot kvalitativa undersökningar är att de kan vara svåra att generalisera 

då intervjuerna bygger på många olika teman som läsaren inte får någon uppfattning om 

vilket kan bli frustrerande för läsaren (Bryman & Bell , 2005). En svårighet som har upplevts 

med den använda metoden har varit att transkribera den första intervjun som spelades in 

eftersom intervjun ägde rum på ett café där det var svårt att höra. Den erfarenheten gjorde att 

vi inför de andra intervjuerna istället föreslog att intervjuerna skulle vara på deras kontor. En 

fördel som har upplevts med personliga intervjuer är att det har varit lättare att motverka 

missuppfattningar kring frågorna när vi har kunnat förklara vissa frågor på annat sätt för att få 

respondenterna att förstå bättre.   

Det rådde en viss tveksamhet kring några få svar då författarna märkte att respondenten inte 

svarade helt sanningsenligt gällande två frågor. Till exempel när vi ställde frågan till Partex 
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vice VD om företaget hade policys, svarade hon att företaget hade nedskrivna policys. Varken 

hon eller den anställda som intervjuades kunde ge några exempel på några av företagets 

policys. Den anställda kände inte till att företaget hade nedskrivna policys. Därför fick 

författarna en orsak till att misstro äktheten i svaret. Detta har inte påverkat uppsatsen 

eftersom denna fråga inte har varit av stor betydelse för resultatets trovärdighet. För att få så 

ärliga svar som möjligt har författarna försökt att undvika ledande frågor till respondenterna 

som kunde leda till en viss riktning.  
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4. EMPIRI  

 I det här avsnittet kommer empirin som i stort sett är baserad på personliga intervjuer med 

fallföretagen att redogöras. Först presenteras lite fakta om varje fallföretag, därmed kommer 

familjeföretag och dess karaktärsdrag att introduceras. Sedan kommer de olika 

ansvarsområdena för varje företag att presenteras och slutligen för att knyta ihop säcken 

kommer motivet till varför familjeföretag arbetar med CSR att sammanföras. Allt presenteras 

för varje enskilt företag.  

4.1. Partex Systems AB  
 

Familjeföretaget Partex Systems AB, grundat år 1948, är ett tredje generationsfamiljeföretag 

som har sitt huvudkontor i Gullspång. Företaget sysslar med industrimärkning där de erbjuder 

produkter, tillbehör och tjänster för identifikation av elledningar, rör och kablar (partex.se, 

2015-04-07). Företaget räknas enligt Europa kommissionen (2003) som ett medelstort företag 

eftersom de sysselsätter mer än 50 personer. Intervjuer gjordes med Vice VD Sophie Lööf, 

ledningsassistenten Ronja Lundkvist och koncernchefen Mikael Persson. Partex har 170 

anställda och omsatte år 2013 cirka 182 miljoner kronor. Lööf äger tillsammans med sin far 

100 % av samtliga aktier, där hon äger 25 % och fadern äger resten. Företaget betraktas som 

ett familjeföretag eftersom de har ett långsiktigt tänkande och att målsättning med företaget är 

att överlämna en välmående verksamhet till Lööfs äldsta dotter. I styrelsen sitter både Lööf 

och hennes far (Lööf, 2015).  

 

4.1.1. Familjeföretagets karaktärsdrag 

  
För att undvika konflikter har Lööf och hennes far gått en ägarutbildning där de fastställde 

ägardirektivet. Även kommunikationen mellan Lööf och hennes far har lett till att det inte har 

uppstått några familjekonflikter. Lööf och hennes pappa har haft samma målsättning om vad 

de vill göra med verksamheten vilket också har varit en bidragande faktor till att 

familjekonflikter undvikits (Lööf, 2015). Det har inte heller märkts av att det mellan 

familjemedlemmarna uppstått några konflikter som har påverkat företaget (Lundvist, 2015). 

När det kommer till rolldilemmat mellan att vara ägare, familjemedlem och arbeta i företaget 

ansåg Lööf att det inte var så stor utmaning då hon inte har några syskon att bli osams med 

om exempelvis aktieandelar eller att syskonen inte skulle känna sig lika viktiga. Den enda 
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utmaningen som hon fann var att själv ansvara för stora delar av verksamheten. För Lööf 

kommer familjen före företaget och hon formulerar sig följande: 

”Pappas syn på det är att jag är ett barn och företaget ett barn så vi är lika viktiga men jag 

tror att jag tycker att familjen är lite viktigare än företaget, det är nog 60-40 medan för pappa 

är det 50-50” 

(Lööf, 2015) 

 

4.1.2. Ekonomiskt ansvar  
 

Lööf berättar att hon gärna arbetar med leverantörer som hon haft innan och som hon vet 

håller vad de lovar men även priset är av betydelse, anser hon. Persson tillägger att de även 

överväger produktutbud och kvalité. Partex vill också att leverantörer som de samarbetar med, 

ska också jobba med sådana miljöcertifieringar som Partex själva gör. Lööf beskriver 

familjeföretag som långsiktigt tänkande företag, där ingenting görs kortsiktigt utan långvariga 

relationer sätts i centrum för att skapa trygghet. Beslutsfattandet i företaget kan ta tid vid stora 

beslut eftersom styrelsen måste genomarbeta besluten. Vid små förändringar fattas besluten 

snabbare och alla medarbetare är välkomna att framföra sina åsikter och tankar (Lundkvist, 

2015). Företaget har en varierande kundrelation eftersom de har över 6 000 kunder runtom i 

världen men att i Gullspång har de närmast relation med kunderna (Persson, 2015).  

 

På företagets hemsida finns det endast årsredovisning för år 2009-2010. Däremot finns senare 

årsredovisningar på andra hemsidor som exempelvis hitta.se. I de senaste årsredovisningarna 

som finns på hitta.se står det inte mer information än vad lagen kräver enligt 

årsredovisningslagen, det vill säga nyckeltal, resultaträkning, balansräkning samt 

likviditetsräkning. Enligt årsredovisningarna 2012-2013 gjorde företaget en vinst på 

13 893 000 kr och lönekostnader för anställda uppgick till en summa på 67 415 000 kronor år 

2013 vilket motsvarar ungefär 400 000 kronor per anställd.   
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4.1.3. Etiskt ansvar 
 

Etik för Partex betyder att företaget ska hålla det de lovar, exempelvis om de säger att de ska 

bygga ett barnhem för föräldralösa barn ska detta hållas. Men även jämställdhet och 

demokrati är en viktig fråga om etik i familjeföretaget. Partex har lokala bolag i vissa länder 

med låga löner men företaget tillser att de anställda gärna tjänar lite högre lön än lokalnivå. 

Alla Partex medarbetare har rätt till ett hälsoprogram där det erbjuds kostnadsfria 

motionspass. Dessutom har Partex ett semesterhus på Gran Canaria dit personalen får åka för 

återhämtning. Företaget har arbetsmiljörepresentanter och skiljeanbud. Om de anställda 

behöver någon utbildning finns möjligheter till det (Lööf, 2015). Enligt Lundkvist får alla 

anställda varje onsdag, om de vill, ställa upp på friskvård som hålls på jobbet för att skapa en 

bra sammanhållning. Långsiktighet är en viktig del i familjeföretaget Partex och Lööf menar: 

”Jag tror att det är så här att som familjeföretag så har man ett långsiktigt tänkande, man 

gör inte kortsiktiga saker, man sänker inte ett pris bara för att klara månadens budget. I de 

andra typ av företag är det väldigt mycket fokus på resultat, alltså klara månadens resultat 

medan vi kan klara oss en månad om det inte går så bra, det är klart att så får det inte 

fortsätta då kan vi inte utvecklas men vi har lite mer tålamod tror jag”.  

(Lööf, 2015) 

 

Strävan är att alla medarbetare ska känna sig som en del av familjen. Det finns enligt Lööf 

policys och riktlinjer som de har skapat och som följs inom företaget. Hon säger att dessa 

policys och riktlinjer finns överallt på alla anslagstavlor i Partex lokaler men hon kunde inte 

ge några exempel. Även Lundkvist som är ledningsassistent känner inte till några policys eller 

riktlinjer.  

 

4.1.4. Filantropiskt ansvar 
 

I Partex är det viktigt att alla medarbetare vet att det de gör på arbetet bidrar till att andra får 

det bättre. Att de vet detta gör att det skänker lite mer mening till deras jobb och motiverar 

dem att gå till jobbet (Lööf, 2015). Lööf säger att hon blir lycklig av att kunna ge till andra 

människor som har det svårt och det skapar mening och lycka hos henne och de anställda att 

de får vara delaktiga i välgörenhetsprojekten. Hon tillägger att de anställda har kunnat följa 
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med på välgörenhetsresor, exempelvis när Partex jobbade med ett välgörenhetsprojekt i 

Indien fick tre anställda följa med. Företaget kommunicerar ut sitt CSR- arbete genom att ha 

fotoböcker och broschyrer lite överallt på arbetsplatsen så att medarbetarna kan bläddra i. 

Men informationen och bilderna läggs också ut på företagets hemsida för att även kunder och 

andra ska kunna ta del av informationen.  

 

På företagets hemsida har Partex en hel flik om CSR där de beskriver sitt arbete med CSR på 

följande sätt: ”Vi tar socialt ansvar och bidrar till en kontinuerlig utveckling av de samhällen 

där vi bor och arbetar. Detta ger oss möjligheten att bättre förutse och dra nytta av snabbt 

föränderliga samhälleliga förväntningar och förhållanden, driva utvecklingen av nya 

marknader samt skapa förutsättningar för tillväxt ”   

(partex.se, 2015-04-07 ) 

 

Under fliken står det allt om deras arbete med CSR, bland annat står det om deras stiftelse 

som heter Lööf Foundation. Syftet med stiftelsen är att främja vård och fostran av barn och 

ungdomar, miljömässiga och sociala aktiviteter. Stiftelsen har bland annat utvecklat ett 

projekt kallat Home of Hope som är namn på ett barnhem i Nepal som stiftelsen har byggt för 

föräldralösa barn. Tillsammans med en annan stiftelse Hand in Hand har de även hjälpt en by 

Panapuram i Indien att komma ur en extrem fattigdom genom att ge byborna mikrolån 

(www.partex.se, 2015-04-07).  

På lokaltidningen Mariestadstidning står det en del om Partex och deras sociala engagemang i 

olika frågor. Där skriver lokaltidningen bland annat om hur Lööf Foundation sponsrar den 

lokala skolan Gullstensskolan genom att skicka ut en anställd som lär ut verktyg till elever 

och lärare inom kommunikation och konflikthantering. Lööf berättar att hon ofta är ute och 

föreläser om deras insatser i samhället för att inspirera andra att göra samma sak. 

4.1.5. Miljömässigt ansvar  
 

Familjeföretaget Partex anser sig ha ett ansvar gentemot samhället genom att dela med sig till 

samhället när det går bra för företaget och detta tycker Lööf är en skyldighet. Medarbetare 
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håller mycket på med 5S2 på arbetsplatsen där de försöker sortera och se till att spillmaterialet 

slängs på rätt ställe. På detta sätt blir alla involverade i miljöarbetet, inte bara de som jobbar 

med produktutveckling, skydd eller säkerhet (Lundkvist). 

 

4.1.6. Varför arbetar Partex med CSR? 
 

Partex anställda är huvudintressenter i och med att de bidrar till resultaten av stiftelsens 

arbete. Andra intressenter kan vara medsponsorer som hjälper Partex med sponsring. Att 

intressenterna känner till Partex arbete med miljö, etik och filantropi är viktigt enligt Lööf 

eftersom att de jobbar mycket med plast som är ett miljöfarligt ämne. Partex återvinner så 

mycket de kan av allt material som används i produktionen. Stiftelsens arbete i Partex 

påverkar synen på företaget positivt, tror Lööf. Hon ser resultatet när hon är ute på sina 

välgörenhetsresor runt om i världen.  Hon blir positivt bemött av befolkningen i de länder hon 

besöker. Lööf säger att deras arbete med CSR är mycket uppskattat i utvecklingsländerna där 

folk inte har det lika bra som i Sverige och hon formulerar sig följande: 

 ”Jag tror svenskar är lite mer blasé, att man har det jättebra kanske men utomlands så ser 

man fattigdom på ett annat sätt. Då förstår man mer vikten av att bidra till andra. De har det 

väldigt tufft, jag tror att i Sverige förstår man inte riktigt det här, det är väl också därför jag 

tydliggör med mycket bilder” 

(Lööf, 2015) 

Lööf ser deras engagemang i CSR som ett sätt att ytterligare bidra till samhället förutom att de 

bidrar med arbetstillfällen och betalar skatt i alla länder där verksamheten är etablerad. Rent 

finansiellt tror hon inte att arbetet med CSR ger någon direkt lönsamhet, utan hon tror att 

lojalitet är det de får tillbaka av sitt CSR engagemang. Lundkvist påpekar också att hon tror 

att företaget engagerar sig i CSR för att de tycker att det är viktigt att tänka på miljön och ge 

tillbaka något till samhället och inte bara fokusera på pengar. Lööf säger:  

”Det tror jag nog är lojalitet hos medarbetare och stolthet framförallt att man känner sig 

stolt att vi gör alla de där sakerna, väldigt stolthet. Speciellt utomlands” 

(Lööf, 2015)  

                                                           
2  5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 5S står för: sortera, systematisera, städa, 

standardisera och se till att ordningen hålls.   
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4.2. Rapp fastigheter AB 
 

Rapp fastigheter AB är ett andra generationsfamiljeföretag som inom en snar framtid ska 

genomgå ett tredje generationsskifte. Företaget är lokaliserat huvudsakligen i Skövde och 

verkar inom fastighetsbranschen där de hyr ut fastigheter däribland bostäder, butiker, kontor, 

biografer samt restauranger. Rapp fastigheter är ett litet företag då företaget har färre än 50 

anställda (Europa.eu, 2003). Intervjun gjordes med VD Christer Rapp och receptionisten 

Linda Teggren. Företagets nettoomsättning uppgick år 2013 till 104 miljoner kronor. Idag 

arbetar ungefär 20 personer i verksamheten (Årsredovisning, 2013-2014). Rapp betraktar 

företaget som ett familjeföretag därför att det är två familjegrenar där hans bror och hans två 

brorsöner samt Rapps två söner är delägare. Tillsammans äger Rapp och hans söner samt hans 

bror och brorssönerna samtliga aktier i företaget och alla sitter med i styrelsen.   

 

4.2.1. Familjeföretagets karaktärsdrag 

  
Målsättningen med företaget är enligt Rapp att tjäna pengar och att bidra till Skövdes 

utveckling genom att vara med och bygga nya bostäder och skaffa lokaler till nya företag som 

vill etablera sig i Skövde. Rapp fastigheter har ett långsiktigt tänkande när de gör sina affärer 

och vill skapa en relation till sina leverantörer och kunder. Rapp berättar att en viktig sak för 

att inte skapa familjekonflikter är att lära sig att kontrollera sig själv, att veta när man ska 

hålla tillbaka sina åsikter och ge med sig för att inte skapa konflikter. Han menar att det är 

oundvikligt att familjemedlemmar har olika åsikter i ett familjeföretag men då är det viktigt 

att det finns en opartisk extern person som kan medla mellan familjemedlemmarna. Rapp 

fastigheter har anlitat en advokat för att kunna ingripa ifall familjemedlemmar skulle ha 

delade åsikter om ett problem. Ett annat sätt att lösa familjeproblem eller konflikter inom 

företaget är att utöver styrelsemötena, har alla familjemedlemmar ägarmöten där eventuella 

problem och andra aspekter som berör företaget tas upp och diskuteras. Öppenhet är en viktig 

punkt enligt Rapp för att inte skapa familjekonflikter och han säger:   

 ”Jag ska inte skaffa mig specifika förmåner så att de andra tycker att jag gynnar mig på 

företagets bekostnad. Det tror jag är oerhört viktigt att man är rättvis i hur man beter sig. Det 

tror jag kan vara en stark grund för att skapa osämja om jag skaffar mig andra förmåner. Jag 

äger ju ingen tjänstebil jag har min privata, jag tar ut bensin för viss del glasklart och är det 

så att det gränsar till att jag kan så tar jag det som privat intresse. De kan aldrig säga att jag 
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försöker sko mig på företaget, hälften utav konsten här på kontoret tillhör mig privat, jag har 

en budget annars för hur mycket konst jag får köpa in men mycket är privat” 

(Rapp, 2015) 

 

Rapp berättar att han inte vill se några svårigheter med att vara familjemedlem, ägare och 

arbetande i företaget, utan han ser bara möjligheter med det. Företagets namn Rapp fastigheter 

är taget ifrån familjenamnet Rapp vilket gör att det som företaget gör påverkar familjen och 

vice versa. Detta gör att Rapp som företag måste uppträda på ett schysst och respektabelt sätt 

för att inte svartmåla familjenamnet och detsamma gäller familjemedlemmar som 

privatpersoner, att de inte beter sig på ett sätt som skulle kunna vara skadligt för företaget 

(Rapp, 2015) . Rapp prioriterar familjen först och menar: 

 

”Givetvis så prioriterar jag familjen, den är ju alltid det viktigaste. Den går aldrig att komma 

ifrån men det är så i ett familjeföretag. De olika bitarna är starkt förknippade med varandra, 

vi har ju företaget men familjen, kött och blod går ju alltid före men det är ändå väldigt 

förknippat ja” 

(Rapp, 2015) 

 

4.2.2. Ekonomiskt Ansvar 
 

Relation är den viktigaste faktorn när det kommer till att välja ut leverantörer som Rapp 

fastigheter gör affärer med. En långsiktig relation där företaget och leverantören känner att de 

kan lita på varandra är viktig. Rapp fastigheter använder sig av många olika fåmansföretag 

som leverantörer som till exempel hantverkare och elektriker. Företaget och dessa 

leverantörer blir beroende av varandra och ställer upp för varandra i svåra tider. Det skapas 

alltså en lojalitet i mellan företagen. Rapp fastigheter besitter inte all kunskap som behövs i 

fastighetsbranschen, utan vissa tjänster måste hyras in som exempelvis kunskap inom 

byggteknik. Dessa personer som hyrs in för olika tjänster inom företaget bjuder Rapp på 

företagets personalfester för att skapa en god relation. Kundrelationen är viktig för företagets 

alla kunder. Alla ifrån bostadshyresgäster till större arbetsgivare som vill hyra lokaler av 

företaget, behandlas med samma respekt och värme. 
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Företagets vinst uppgick till 10 047 000 kronor år 2013 och året efter låg det på 9 941 000 

kronor. 5 197 000 kronor betalades till de anställda i lön år 2014 vilket motsvarar cirka 

260 000 kronor per anställd (Årsredovisning, 2013-2014).  

 

4.2.3. Etiskt ansvar  
 

Rapp anser att etik är ett brett begrepp som kan innefatta många olika saker. Han säger att 

företaget inte har någon nedskriven agenda om etik och moral utan att det bygger på 

långsiktiga traditioner om att företaget vill verka trovärdigt med det det gör. Företaget vill att 

många ska kunna vända sig till dem och förvänta sig att bli behandlade på ett bra sätt. En av 

företagets viktigaste värderingar är att medarbetarna skall trivas på sin arbetsplats och att de 

ska arbeta mot samma mål. Detta ska uppnås genom interna utbildningar där de anställda får 

tydlighet i arbetsuppgifterna och möjligheter att påverka sitt arbete själva. 

 

Företaget har i nuläget inga nedskrivna policys eller riktlinjer men tanken är att de inom en 

snar framtid ska skriva ner de policys och riktlinjer som de jobbar efter. Rapp säger dock att 

allt inte behöver vara nedskrivet på papper eftersom det är ett litet företag där alla känner 

varandra och har en bra relation. Skulle de anställda vilja prata om något, kan de vända sig till 

honom och prata om det även om det skulle gälla personliga problem. Öppenhet och 

kommunikation är de riktlinjer som företaget förespråkar och strävar efter. Att de anställda 

känner till de här värderingarna och riktlinjerna som företaget arbetar efter är viktigt (Rapp, 

2015).  

 

För att skapa en bra och trivsam arbetsmiljö för de anställda finns det ett trevligt lunchrum 

med kaffemaskin där alla arbetande uppehåller sig när de tagit rast. Företaget erbjuder 

massage en gång i månaden för att få de anställda avslappande. Det erbjuds även 

sjukvårdsförsäkring, som vid eventuella skador kan medföra behandling inom två till tre 

dagar. Detta gör företaget för att visa att de anställda är viktiga för dem och för att få dem i 

tjänst så fort som möjligt om de skulle bli sjuka (Rapp, 2015).  
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4.2.4. Filantropiskt ansvar 
 

Välgörenhet för Rapp fastigheter är främst sponsring av olika slag vilket kan vara allt ifrån 

idrottssponsring till kultursponsring. Just idrottssponsring ligger företaget varmt om hjärtat då 

Rapp har varit aktiv i Skövde AIK:s fotbollsklubb och att kunna ge tillbaka till ungdomarna 

tycker företaget är viktigt. All information om alla föreningar eller verksamheter som 

företaget sponsrar framgår tydligt på företagets hemsida men exakt hur sponsringen går till 

står det ingenting om (rappfastigheter.se, 2015-04-10). Rapp personligen är engagerad i 

mängd olika projekt vars syfte är att hjälpa till i samhället. Bland annat är han med i ett 

projekt ”jultomtarna” som är en lokal organisation, där de hjälper familjer som har 

ekonomiska problem att kunna ge julklappar till sina barn. Han är även med i Rotary där 

syftet med projektet är att starta två stycken lokala projekt och två internationella projekt. 

Rapp fastigheter har genom åren spenderat mycket pengar på att hjälpa samhället och Rapp 

fomulerar sig följande:  

”Vi är Skövdes största sponsor, större än Volvo med 5 000 anställda och vi är 20. Vi skänker 

ungefär 1 miljon i sponsring på 20 anställda, det är alltså 50 000 per anställd” 

(Rapp, 2015) 

 

På Rapps kontor lade vi märke till en tidningsartikel från lokaltidningen SLA som var 

upphängd på väggen där Rapps personliga engagemang utmärktes.  I tidningen stod att Rapp 

år 2004 utsågs till ”Årets Skövdebo” med följande motivering: Christer Rapp arbetar aktivt 

för Skövdes utveckling på olika plan, både i sina affärsverksamheter och som privatperson, 

samt för att skapa en positiv Skövdebild. Han har också gjort sig känd som en generös person 

med empati för den lilla människan. Christer Rapp engagemang är brett och omfattar såväl 

kommunens som föreningslivet och den enskilda Skövdebons bästa.  

 

På en annan lokaltidning Skövde nyheter (SN) har det genom åren skrivits en hel del om Rapp 

och Rapp fastigheter AB för deras bidrag till Skövdes utveckling. Bland annat har Rapp 

tillsammans med en till företagare tilldelats ett pris ”näringslivsforums pris” 2014 av 

näringslivsorganisationen i Skövde på näringslivsgalan.  
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4.2.5. Miljömässigt ansvar    
 

Rapp fastigheter AB anses ha ett ansvar gentemot samhället genom att bidra till Skövdes 

utveckling på ett hållbart sätt. Miljötänket finns alltid med i alla beslut företaget fattar men 

eftersom att det finns mycket som kan göras gällande miljöfrågor försöker företaget att göra 

så gott de kan för att hänga med i utvecklingen. Företaget har nyligen köpt in två elhybrider 

som de använder för transport i tjänst. Det är viktigt för företaget att allt material som används 

i byggen är miljöcertifierat. Rapp fastigheter försöker att samarbeta med lokal anknytning för 

att minska transportkostnaderna och därmed minska koldioxidutsläppet (Rapp, 2015). Enligt 

Teggren arbetar företaget med gröna avtal3 där det ställs vissa krav angående el och vatten. 

Alla dessa miljöaspekter kommuniceras till henne och de andra anställda genom 

morgonmöten och månadsmöten men det mesta sker genom prat med kollegor i korridorerna. 

De som arbetar med miljöfrågor inom företaget är fastighetsskötarna som är ute på fältet. På 

kontoret finns också ett miljötänk genom att de köper in miljömärkta städmaterial. Trots det 

tycker Rapp att företaget fortfarande har många miljöaspekter som de kan förbättra men de 

jobbar ständigt för att uppnå en bra nivå.  

 

4.2.6. Varför arbetar Rapp fastigheter med CSR? 
 

De främsta intressenterna i Rapp fastigheter är deras hyreskunder av bostäde, vilket är deras 

största huvudinkomstkälla, deras leverantörer som kan bestå av elektriker, hantverkare, 

byggare samt arkitekter. Att intressenterna känner till företagets arbete med etik, miljö och 

filantropi är av största betydelse och det kommuniceras ut genom årsredovisningen där 

intressenterna kan läsa om företagets värderingar och de arbeten och projekt som de är 

delaktiga i. Rapp tror att deras intressenter blir stolta över att jobba med dem då de ofta vill 

använda företaget som en referens.  

 

                                                           
3  http://www.fastighetsagarna.se, Gröna hyresavtal är en avtalsmall med inbyggt miljötänk. Avtalsmallen ger 

fastighetsägarna möjlighet göra goda affärer och samtidigt bidra till en bättre miljö.  

http://www.fastighetsagarna.se/
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Dialogen med kunden hjälper företaget att förstå kundens problematik. Kvalitet är ett krav 

från de flesta kunder, ett exempel kan vara att om inte kylskåpet har gått sönder inom 

årsperiod på 14-15 år, ska det bytas ut för att hålla kvaliteten. Detta gör inte företaget för att 

lagen kräver det utan för att hålla en hög kvalitetsstandard. Det företaget vill uppnå med deras 

arbete inom etik, filantropi och miljö är att företaget vill uppfattas som ett samhällsnyttigt 

företag samt att medarbetarna och personalen ska kunna känna sig stolta över att jobba på 

företaget (Rapp, 2015). Att mäta hur mycket företaget får tillbaka av sitt engagemang i etik, 

filantropi och miljö är svårt men Rapp tycker sig ändå kunna märka av det och säger: 

 

”Det är en omöjlighet att mäta precis som marknadsföring går aldrig att mäta, så tycker jag 

att det är väldigt svårt, ja man kan uppleva det. Om man är ute på stan och träffar människor 

och får en klapp på axeln och ”Oj vad du gjorde det bra”. Att få sådana här bevis och 

utnämningar är ju ett bevis på att man har agerat”.  

(Rapp, 2015) 

   

4.3. Företaget X  
 

Företaget X är ett familjeföretag som har verkat i Skaraborg sedan 90-talet inom 

industribranchen. Företaget går gradvis in i en tredje generation och har idag cirka 200 

anställda vilket gör de till ett medelstort företag. De omsätter ungefär femhundra miljoner 

varje år. Av olika skäl ville företaget vara anonymt därför begränsas information om företaget 

för att skydda deras identitet. Den första intervjun gjordes med företagets VD vars namn har 

ändrats till ”Thomas Larsson” och den andra intervjun gjorde med Kvalitets och 

miljöansvarig som i fortsättningen kommer att kallas ”Stefan Ström”. Larsson betraktade 

företaget som ett familjeföretag eftersom familjen är inblandad. Företaget är 100 % familjeägt 

med tre familjemedlemmar i styrelsen.  
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4.3.1. Familjeföretagets karaktärsdrag  
 

Företaget X drivs som ett familjeföretag eftersom familjeföretag generellt enligt Larsson har 

en annan långsiktighet i sina verksamheter än vad publika bolag har. Men de strävar efter att 

styra företaget som en kombination av två företagstyper. Larsson uttrycker sig:  

 

”Vi försöker hitta balansen mellan ett familjeföretag och ett icke- familjeföretag för ibland 

kan det vara svårt att vara ett familjeföretag då man riskerar få emotionella förhållanden till 

produkter, kunder och marknader och man kanske inte riktigt kritiskt granskar det här, som 

ett publikt bolag gör som optimerar hela tiden.”   

(Larsson, 2015) 

 

Målsättning med företaget är att fortsätta utvecklas genom att vara innovativa och genom att 

ha närhet till kunden. För att lättare undvika familjekonflikten har Larsson insett att han har 

olika roller; en operativ roll och en ägarroll. I den operativa rollen säger Larsson att han blir 

en del av teamet medan i ägarrollen blir det mesta bara prat om vissa frågor. Ström bekräftar 

att ägarfamiljen har skött sig bra. Han har inte märkt av några konflikter under sina sju år som 

kvalité och miljöchef i företaget. Personligen prioriterar Larsson företaget först eftersom 

företaget möjliggör att han som ägare kan få avkastning, menar han. Men samtidigt tar han 

hänsyn till familjen så att relationen med andra familjemedlemmar inte skadas.  

 

4.3.2. Ekonomiskt ansvar   
 

Beslutsvägarna i företaget beskrivs som korta eftersom alla sitter i huvudkontoret vilket gör 

det enklare för dem att fatta beslut (Ström, 2015). Företaget har två typer av leverantörer, dels 

de som levererar direkt material, det vill säga produkter och tjänster. Dels är det andra 

indirekta leverantörer som företaget hanterar på olika sätt. Val av leverantörer beror på 

inköpsvolymer, leveransprecisioner och kvalité. När det kommer till vissa produkter och 

komponenter kräver företaget att det ska vara miljökrav i form av ytbehandlingar (Larsson). 

Även kostnader spelar stor roll vid val av leverantör säger Ström men de försöker att inte bara 
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titta på pris. Larsson påpekar att de har en hållbar relation till kunden och leverantören och 

säger:  

 

”Vi tror mycket på långsiktighet och det är någonting som också reflekterar och går som ett 

naturligt led i familjeföretag. Vi tror på långsiktiga samarbeten helt enkelt. Också långsiktiga 

samarbeten där man delar på uppgångar och nedgångar” 

(Larsson, 2015) 

År 2012 gjorde företaget en vinst på 42 346 000 kronor, en siffra som år 2013 kom att minska 

till 26 678 000 kronor. Sammanlagt betalade företaget 199 424 000 kronor i lön till de 

anställda, en summa som motsvarar ungefär 997 000 per anställd (Årsredovisning, 2012-

2013).  

 

4.3.3. Etiskt ansvar  
 

Etik kan delas upp i olika delar, allt från ett förhållningssätt till personalens omvärld. 

Företaget jobbar med jämställdhetsplan och kränkande särbehandlingar (Larsson, 2015). 

Larsson menar också att etik innebär att företaget ska ha en sund relation med kunden och 

leverantören och inte bete sig illa. Det finns nedskrivna policys och riktlinjer som följs i 

företaget och dessa policys kretsar kring säkerhet, miljö och innovation. Larsson säger att de 

jobbar mycket för att de anställda ska känna till företagets värderingar och policys eftersom 

det anses vara viktigt att alla vet vad företaget står för. Larsson och de andra, som arbetar med 

säkerheten, ser till att de anställda jobbar på en säker arbetsplats genom att följa kraven och 

regelverken som finns. De anställda har även hälsovård som är bra, säger Larsson. Samtliga 

chefer i företaget har genomgått utbildning om jämställdhet och kränkande särbehandling. Det 

har även skett informationsträffar för alla anställda för att även de ska känna till det (Larsson).  

 

4.3.4. Filantropiskt ansvar  
 

Företaget stöttar olika organisationer genom att skänka en del av vinsten. Det är en del av 

deras sponsring där de årligen väljer ut vilken organisation de vill stötta. I år säger Larsson att 

de har valt att stötta BRIS. Dessa stöttningar av välgörenheter gör de för att för att kunna 
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synas, berättar Larsson. Företaget håller även på med att sponsra ungdomsidrotten lokalt. 

Fotboll, hockey, handboll och innebandy sätts högt upp på agendan (Larsson, 2015). 

Sponsring av ungdomsidrott är någonting som ägarfamiljen tycker är värt att stötta och ser 

detta som ett bra initiativ. Men företaget gör det också för att ge personalen möjlighet att gå 

på hockeymatcher, handbollsmatcher och fotbollsmatcher och Larsson menar:  

 

”Det har inte mycket med PR-syfte att göra egentligen utan det är en stöttning till 

ungdomsidrotten. Eftersom vi inte har Skövde som huvudmarknad, så är ju PR värd betydligt 

mindre utan man ser det mer som en stöttning, en välgörenhet egentligen då. Fast mer riktat 

till det lokala och framförallt ungdomar då.” 

(Larsson, 2015) 

 

På företagets hemsida har det lagts upp två certifikat där företaget har uppfyllt ISO 9001 och 

ISO 14001. Ett av certifikaten gäller för utveckling, tillverkning och lagerhållning av snabba 

kopplingar och produkter. Det andra certifikatet är utfärdat av E.ON för att företaget använder 

sig av el från vindkraft och på det sättet minskar koldioxidutsläppen med 3166,7 ton. Det 

finns även en artikel där det står att företaget tilldelats en utmärkelse på ener.CON EUROPE 

Awards. Den europeiska utmärkelsen tilldelas unika energieffektiva projekt och innovationer 

inom energiintensiva branscher. De viktigaste egenskaperna som företaget hade för att vinna 

priset var enligt juryn följande:  

o Högsta flödet på marknaden idag, vilket ger ett lågt tryckfall. Det i sin tur ger mer 

energi till verktyget eller lägre energiförbrukning hos kompressorn- båda resultaten 

ger lägre kostnader och minskade koldioxidutsläpp.  

o Läckfri anslutning vid verktyg och luftuttag genom att använda Företaget X 

kopplingar vilket eliminerar slöseri av tryckluft- normalt 30 % som ger betydande 

kostnadsbesparingar och minskade koldioxidutsläpp.  

(Hemsidan, 2015-04-22) 
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4.3.5. Miljömässigt ansvar  
 

Naturligtvis har företaget X ett ansvar gentemot samhället enligt Larsson. Dels genom 

miljötänket och dels för att företaget är en stor aktör här i Skaraborg. Företaget verkar för att 

ta ansvar för sina anställda och vara med i infrastrukturen på ett bra sätt och påverka den i 

positiv riktning. Miljöfrågor tas på allvar i företaget, Larsson berättar att de är 

miljöcertifierade sedan ett antal år tillbaka:  

 

”Vi fick Skövde kommuns miljöpris så att det är också ett tecken på att vi jobbar med de här 

frågorna, både med vår verksamhet att vi köper all el i form utav vindkraftsel, vi marknadsför 

produkter som är energisnåla och spill fria”  

(Larsson, 2015) 

Enligt Larsson och Ström har företaget ett miljömål där de hela tiden jobbar för att bli 

effektivare och utnyttja resurserna på ett effektivt sätt. Det finns en kvalité- och 

miljöavdelning som ansvarar för säkerheten och miljön där Ström är chef för avdelningen. 

Men det är även Larsson och företagsledningens ansvar att kraven, regelverken och lagarna 

följs.   

 

4.3.6. Varför arbetar Företag X med CSR?  
 

Företagets intressenter består av kunder, kommunen, myndigheter, banker och anställda. Det 

är viktigt för företaget att intressenterna känner till dess arbete med miljö, filantropi med mera 

och att det kommuniceras ut genom hemsidan. Företaget är en stor aktör att de inte kan ha 

aktiviteter i någon gråzon. Om de höjer kvalité, får de vara stolta och offentligt visa att detta 

står de för som företag (Larsson, 2015). Larsson tilläger att det är en del av 

varumärkesbyggnaden och att göra sig attraktiv som framtida arbetsgivare. Eftersom vissa 

kunder värderar de olika bitarna olika högt i form av tillexempel bedömning av dem som 

leverantör medan vissa frågor är hygienfrågor. Andra kunder tycker att om företaget har 

samma värderingar som de, kan bägge parter ha ett långsiktigt samarbete, förklarar Larsson. 

Därför är det viktigt för företaget att de kommunicerar ut dessa moment på ett positivt sätt. 

Intressenternas syn på företaget påverkas positivt när de får reda på företagets arbete i de olika 

frågorna (Larsson, 2015). Larsson påpekar att, utöver de regler och lagar som måste följas, 
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ställs det inga mer krav på att de ska göra mer eller engagerar sig i CSR och både Larsson och 

Ström berättar:  

 

”Det finns ju inget krav på att vi ska köpa grön el till exempel. Så det är ju något som vi gör 

mer egentligen, och vi sparar en mängd CO2 utsläpp på det, det är ingen som ställer något 

krav på oss att göra det. Utan det är någonting vi gör för att kunna stoltsera med ” 

(Larsson, 2015) 

 

”Det beror på, till viss del finns det ju flera aspekter på det. Sen så är det naturligtvis att om 

vi tar det här med att sälja produkter det är ju en del utav det vi lever på, och kan vi sätta 

miljön som ett argument och stå för det vi säger så är det ju en affär” 

(Ström, 2015) 

 

Företaget vill framgå som ett seriöst företag och sticka ut på ett positivt sätt. Detta är en del av 

företagets varumärkesbyggande, att de kan differentiera sig med någonting positivt. Larsson 

menar att det är oerhört svårt att mäta om deras engagemang i de olika frågorna ger dem 

någonting tillbaka. Han säger att företag själva får bedöma om de tror att CSR engagemanget 

ger någon positiv effekt eller inte, men att det för dem är en del av ett vinnande koncept för 

långsiktighet och för en ökad konkurrenskraft.  

 

4.4. Åkessons Bil AB  
 

Första generationsfamiljeföretaget Åkessons bil AB drivs av två bröder Jerry och Christer 

Åkesson sedan 1997. Företaget är beläget i Götene och erbjuder försäljning av personbilar. 

Företaget sysselsätter färre än 50 personer därför räknas det som ett litet företag. Intervjun 

gjordes med Jerry Åkesson som är VD i verksamheten. Idag har verksamheten 20 anställda 

med en omsättning på cirka 220 miljoner kronor. Åkesson betraktar företaget som ett 

familjeföretag eftersom det drivs av två bröder. Jerry Åkesson och hans bror Christer Åkesson 

äger 100 % av aktier och båda två sitter i styrelsen.  
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4.4.1. Familjeföretagets karaktärsdrag  
 

Åkesson menar att det finns ingen egentlig målsättning med företaget förutom att öka 

försäljning av bilar varje år. Däremot är målsättning som ägarfamiljen har är att driva ett 

välmående företag. Det har uppstått konflikter sinsemellan familjemedlemmarna på grund av 

att bröderna inte haft samma åsikter eller synpunkter gällande vissa beslut. Men detta säger 

Åkesson har kunnat lösas på ett bra sätt genom kommunikation, han menar:  

 

”Vi pratar väldigt mycket med varandra och går igenom, vi jobbar väldigt mycket som inte 

syns. Vi träffas ofta hemma hos någon av oss på kvällen och går igenom mycket saker som är 

på gång och framtida händelser. Det är nog det största felet som många gör att bara prata på 

jobbet. Det ser jag på kompisar som har andra företag, de pratar bara på jobbet. Men man 

måste även sitta i lugn och ro och bolla idéer och vad som händer och sker, nästa mål samt ta 

tag i problem ” 

(Åkesson, 2015) 

 

Att vara familjemedlem, ägare och samtidigt arbeta i företaget beskrivs inte som något 

problem, men det finns ändå utmaningar i företaget och det beror på att det är ett företag och 

inte specifikt för att det är just ett familjeföretag säger Åkesson. Att familjen skulle komma i 

vägen för företagets bästa tycker han inte, utan snarare tvärtom att familjen ibland kan bli 

lidande för att det mesta kretsar kring företaget. Men samtidigt är familjen och företaget lika 

viktiga. 

 

4.4.2.  Ekonomiskt ansvar  
 

Relation beskrivs som den viktigaste punkten när valet av leverantör skall göras. 90 % kan 

härledas till relation säger Åkesson. Priset är inte alltid den avgörande faktorn men företaget 

kan inte heller betala ett överpris, för det är priserna som företaget lever på. Att en leverantör 

byts ut i företaget är ovanligt, många av de leverantörer som fanns med när företaget startades 

år 1997 finns med än idag. Omsorg och relation till kunderna är också av största betydelse för 
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företaget (Åkesson, 2015). Åkesson påpekar att de har en hög kundnöjdhet. Företaget gjorde 

en mätning och 97 % fick företaget i kundnöjdhet. Mätningen gjordes bland kunderna och 

många av kunderna var belägna lokalt i Götene och runt om i kommunen. Men flertalet av 

kunderna var också från andra städer som Stockholm och Göteborg. Han berättar:  

 

”Vi jobbar väldigt mycket i kommunen och lokalt, men samtidigt utåt också. Internet har gjort 

så att många sitter på blocket och kollar” 

                                                              (Åkesson, 2015) 

År 2014 gick Åkessons bil AB i vinst med cirka 9 000 000 kronor. Ersättning till de anställda 

uppgick till ungefär 6 000 000  kronor  vilket blir 300 000 kronor per anställd (Årsredovisning 

2013-2014).  

 

4.4.3. Etiskt ansvar  
 

Etik är ett oklart begrepp för Åkesson, vad ordet innebär för företaget eller för honom har han 

svårt och definiera. Men han säger att företagets värderingar är kundnöjdhet och att 

personalen ska fungera bra med företaget. Genom att ha en öppenhet till personalen 

kommuniceras företagets värderingar ut till de anställda främst genom möten. Åkessons bil 

har inga nedskrivna policys eller riktlinjer, men har ett grundläggande tankesätt. Åkesson 

säger: 

 

”Vi har ett grundläggande tänk att det ska vara en hög kundnöjdhet med en bra kvalitet på 

våra produkter” 

                                                          (Åkesson, 2015) 

 

4.4.4. Filantropiskt ansvar  
 

Välgörenhet för Åkessons bil är att skänka pengar till diverse organisationer. Företaget har 

inte varit så aktivt med välgörenhet, men Åkesson berättar att de har stöttat cancerfonder och 

en organisation för ett narkotika fritt Sverige, men att det inte är något de gör på en aktiv 
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basis. Han säger att de gör det för att det är för en god sak. Företaget håller också på med 

sponsring och Åkesson berättar: 

 

”Vi försöker att sponsra alla mindre fotbollsklubbar och motorklubbar runtom i kommunen. 

För man har ju själv barn som spelar fotboll och det ena och det andra, vi har ett barn som 

spelar i SIL, Så det blir lätt naturligt att man försöker att vara med så mycket man kan. Sen 

tycker man ju det att det flesta gynnar ju oss. Vi har 38 % marknadsandelar i Götene på 

nybyggs försäljning och det är klart gynnar de oss, så kommer vi också att gynna dem, det är 

ju så att man försöker att ge tillbaka på något sätt. ” 

                                                                                             (Åkesson, 2015) 

På företagets hemsida står det bland annat om hur företaget tänker kring miljön och hur de vill 

verka för att minska miljöpåverkan och det står följande: 

”Vår miljöpolicy på Åkessons Bil är att öka utbildningen av all personal så att vi kan förstå 

innebörden i avfallshantering bättre och att vi på så sätt bidrar till en bättre miljö i vår 

kommun.” 

(akessonsbil.eu, 2015-04-20) 

 

4.4.5. Miljömässigt ansvar 

  
Allt miljöarbete i företaget sker enligt Åkesson efter föreskrifter, där regler finns för allt. Det 

handlar om att ha miljövänliga produkter i tvätthallen och att de produkter som köps in är 

miljövänliga. Detta kontrolleras genom att miljöverket skickar personer som granskar att allt 

sköts enligt lagar och regler och att allt fungerar som det ska. Miljöverket kräver 

dokumentation på alla produkter (Åkesson, 2015). Åkesson Bil anser sig ha ett ansvar mot 

samhället genom att anställa folk i landsbygden och bidra med arbetstillfällen, Åkesson 

menar:  

 

”Ja det har vi, genom att vi håller igång 20 män som slipper driva på stan” 

(Åkesson, 2015) 
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Företaget försöker hålla en hög miljöpolicy i verkstaden där de arbetar efter regelverket. För 

att skapa en bra arbetsmiljö för sina anställda försöker företaget skapa en gemenskap mellan 

alla medarbetare genom att göra gemensamma aktiviteter minst ett par gånger på våren och 

hösten. Dessa gemensamma aktiviteter kan exempelvis vara att de åker go-cart eller bowlar. 

Att också få med sina leverantörer på dessa aktiviteter tycker Åkesson är viktigt för att 

förbättra gemenskapen med dem också.   

 

4.4.6. Varför arbetar Åkessons Bil med CSR?  
 

Åkessons bil främsta intressenter är deras kunder som består till 75 % av privatkunder och 25 

% av företagskunder. Att företagets kunder känner till arbetet med sponsring tycker inte 

Åkesson är så viktigt, utan företaget sponsrar främst för att gynna de lokala intressena och för 

att synas samt ge tillbaka till kommunen som han brinner för. Han vet om också att om han 

gynnar dem, kommer de att gynna företaget tillbaka (Åkesson, 2015). Kundernas krav på 

företaget är att det skall har en hög kvalitet och service. Kunderna är väldigt medvetna om vad 

de vill ha, därför är det viktigt att kunden känner sig trygg i sina affärer säger Åkesson. Det 

företaget får tillbaka för sitt engagemang i CSR tror Åkesson är lojalitet hos kunderna. 

Kunderna uppskattar deras engagemang i samhället därför vill de gynna företaget genom att 

handla hos företaget. Åkesson försöker också att köpa material lokalt, även om det skulle vara 

lite dyrare gynnar det honom i längden och han säger:  

 

”Jag försöker att köpa saker lokalt, det är absolut inte det billigaste men de gynnar mig 

tillbaka i sista änden” 

(Åkesson, 2015) 
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5. ANALYS  

 

I det här kapitlet kommer vi att analysera den empiri som har samlats in från de undersökta 

familjeföretagen för att sedan integrera den med teorier från den teoretiska referensramen. 

Analysen är uppbyggd så att familjeföretag och dess karaktärsdrag analyseras först. Därefter 

presenteras de fyra CSR-ansvarsområdena och de aktiviteter som härrör från dessa. Varje 

aktivitet som ett företag arbetar markeras med ett kryss i tabellerna. En del av analysen 

kommer att utgöra sökandet efter motive till varför familjeföretag arbetar med CSR. Kapitlet 

avslutas sedan med en sammanfattning av hela analysen.  

 

5.1. Familjeföretag och dess karaktärsdrag 

  
Som det tidigare nämnts i den teoretiska referensramen finns det ingen allmän definition av 

familjeföretag. Därför var det viktigt att välja en definition som skulle användas i denna 

studie.  I den här studien har Melins (2012) definition av familjeföretag använts. Melin (2012) 

maenar att ägarfamiljen ska inneha majoriteten av alla aktier och att minst en familjemedlem 

ska vara aktiv i företagets ledning eller styrelse samt att ägarna ska se företaget som ett 

familjeföretag. I de familjeföretagen som har undersökts har ägarfamiljerna ägt samtliga 

aktier i företagen. Minst två familjemedlemmar från varje företag sitter med i styrelsen och 

alla ägare betraktade sitt företag som familjeföretag.  

 

Gallo (2004) påstår att familjeföretags grundläggande mål inte är att vara vinstmaximerande 

utan syftet är att föra familjens anda vidare över generationer. Familjeföretag karaktäriserar 

sig också genom att ha ett långsiktigt tänkande för att verksamheter ska kunna drivas vidare 

av kommande generationer (Astrachan & Shanker, 2003). När vi ställde frågan om vad 

familjeföretagen hade för målsättning svarade både Rapp fastigheter AB och Åkessons Bil 

AB att deras primära mål var att tjäna pengar medan Företaget X hade som målsättning att 

fortsätta utvecklas. Partex var det enda företaget som hade som mål att föra vidare företaget 

till nästa generation. Att de andra uppgav att målsättningen var att tjäna pengar kan tolkas 

som att de vill kunna lämna över ett välmående företag till nästa generation. Exempelvis 

genomgår Rapp fastigheter ett generationsskifte just nu där Rapp ska lämna över företaget till 

sin äldsta son. Det är någonting han är glad över, att sonen vill fortsätta i samma spår.  
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Enligt Uhlaner, Goor-Balk & Masurel (2004) har familjeföretag en nära relation med sina 

anställda, kunder och leverantörer, något som alla undersökta familjeföretagen instämde i. 

Rapp berättade att all inhyrd personal, som företaget använder sig av vid byggnationer, är 

välkomna att medverka på personalfester och andra aktiviteter. Att dessa familjeföretag har 

nära relationer till sina intressenter kan bero på att företagen verkar inom små orter, där det är 

lättare att skapa samhörighet till varandra. Hade företagen varit verksamma på en större ort 

eller stad, hade relationen förmodligen varit annorlunda. Till exempel har Åkessons Bil 38 % 

marknadsandelar i Götene vilket också kan förklara deras nära relation till ortens befolkning.  

 

Davis (1983) och Deniz & Suarez (2005) visar att familjeföretag har vissa egenskaper som 

graden av förtroende, engagemang, kärleken till företaget och att sätta det goda i familjen före 

företaget samt ovilja hos de äldre generationerna att lämna över makten. I två av de företagen 

som har studerats, det vill säga Partex och Rapp fastigheter, kommer familjen före företaget. 

Med andra ord prioriterar ägarna familjen först. Åkesson tycker att både familjen och 

företaget är lika viktiga. Däremot hade företaget X andra åsikter om denna teori. För Larsson 

är företaget viktigare än familjen eftersom det är företaget de lever på. Detta kan ha att göra 

med hans uttalande om att de försöker hitta en balans mellan att vara ett familjeföretag och ett 

icke-familjeföretag. Larsson betonade att det i familjeföretag finns risken att ägarna får 

emotionella förhållanden till produkter, kunder och marknader vilket han ansåg vara negativt 

för företaget.  

 

Det har i denna studie konstaterats att det i enlighet med teorin finns en ovilja hos de äldre att 

lämna över makten till yngre generationer. Lööf, som numera äger företaget tillsammans med 

sin far, berättade att hennes far formellt sett har pensionerat sig men att han nästan varje dag 

kommer till jobbet och arbetar i företaget. Rapp som har medverkat i studien blir 74 år i år 

men han arbetar fortfarande i verksamhet. Detta är nio år över pensionsåldern i Sverige. 

Detsamma gäller även Larssons mor som är över 65 år och fortfarande är aktiv i företaget. 

Detta kan kopplas till teorin som anger att ägare till familjeföretag har kärlek till sitt företag. 

Det kan ses som att dessa ovilliga ägare har så mycket kärlek till sina företag därför vill de 

arbeta så länge det går.  
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Enligt teorin finns det olika roller inom familjeföretag. Gersick et al. (1997) har från tidigare 

forskning utvecklat en trecirkelmodell: familj, företagande och ägande för att förstå interna 

konflikter, rolldilemma, prioriteringar och gränser inom familjeföretag (Gersick, Davis, 

Hampton, & Lansberg, 1997). De undersökta familjeföretagen har hanterat konflikter inom 

företagen på olika sätt. Exempelvis har ägarna i Partex gått en ägarutbildning för att 

åstadkomma ett ägardirektiv och därmed undvika konflikten som kan uppstå på grund av att 

det är otydligt i ägandet. Lööf markerade att en viktig faktor som har gjort att det inte har 

uppstått familjekonflikter i företaget, har varit att hon och hennes far haft samma målsättning 

om hur företaget ska styras. I Rapp fastigheter har familjeproblem retts ut genom att de har 

anlitat en opartisk advokat som har kunnat ingripa när problem har uppstått. Rapp och 

Larsson påpekade även att det är viktigt att veta sin roll i företaget, det vill säga när han ska 

agera som familjemedlem och när han ska agera som ägare eller chef.  

 

En sak som Lööf, Rapp och Åkesson är överens om när det kommer till att lösa eller undvika 

familjeproblem är kommunikation mellan familjemedlemmarna. De menar att kommunikation 

är en viktig faktor för att undvika osämjor i företaget. Familjemedlemmar behöver tala öppet 

med varandra, inte bara i företaget utan också utanför företaget, där de kan ta upp andra saker 

än bara det som berör företaget. På detta sätt blir det tydligt för alla hur de andra tänker och 

risken för missuppfattning minskar. Att fullgöra de olika förpliktelserna eller rollerna, det vill 

säga att vara ägare, familjemedlem och arbetande såg ägarna i de undersökta företagen som en 

möjlighet snarare än ett problem. Eftersom konflikter inom familjen kan vara någonting som 

familjemedlemmarna inte vill uttala sig om då det kan verka känsligt för familjen, frågades de 

anställda som är ickefamiljemedlemmar i Partex, Rapp fastigheter och Företag X om det 

mellan familjemedlemmar har uppstått konflikter som har påverkat anställdas arbete eller 

företaget överhuvudtaget. Ingen anställd i något företag märkte av någon konflikt inom 

företagen, inte ens Stefan som har jobbat i företaget X i sju år kunde nämna något. Det skulle 

kunna ifrågasättas om detta verkligen stämmer eller om de intervjuade anställda kanske bara 

kände sig obekväma med att för oss berätta sådan information som berör ägarfamiljerna. Ett 

tänkbart scenario är att de anställda inte kände sig fullt bekväma i den miljön intervjuerna 

ägde rum då dessa skedde på deras arbetsplatser. De kanske inte vill berätta känslig 

information om ägarfamiljen när en annan kollega sitter bredvid.  
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5.2. Ekonomiskt ansvar  
 

Enligt Carroll (1999) innebär det ekonomiska ansvarstagandet att samhället förväntar sig att 

företag ska producera varor och tjänster och sälja dem med vinst. Det ekonomiska ansvaret 

anses vara det viktigaste ansvaret vad gäller företagets fortlevnad. Kanji & Chopra (2010) 

menar att det grundläggande syftet med ett företag är att maximera vinsten för sina 

intressenter genom att lyda lagen (Kanji & Chopra, 2010).  Då den i studien använda teorin 

säger att familjeföretags främsta mål inte är vinstmaximering har vi i empirin försökt att 

undersöka om detta stämmer. Därför kopplas ekonomiskt ansvar, vad gäller företags 

fortlevnad, samman med karaktärsdraget långsiktighet, det vill säga strävan att överleva under 

en längre tid. 

 

Alla de undersökta företagen har de två senaste åren gått med vinst enligt årsredovisningarna. 

I enlighet med Carroll (1999) anser vi inte detta som vinstmaximering, utan som en viktig 

faktor för deras överlevnad. Samtliga företag beskriver att de tänker långsiktigt i sitt arbete 

med leverantörer. Ett nyckelord i alla företag har varit företagens relation till sina 

leverantörer. Lööf berättade att inget görs på en kortsiktig basis, utan långvariga relationer 

sätts i centrum för att skapa trygghet i företaget. Rapp säger också att relation är den 

viktigaste faktorn när det kommer till leverantörer, där företag och leverantör känner att de 

kan lita på varandra både i bra och dåliga tider. Under pågående intervjun med Rapp kom en 

av hans leverantörer in i kontoret. Vi observerade hur de var mot varandra, sättet de skämtade 

med varandra visade att de hade en nära relation. Enligt Åkesson kan hela 90 % kan härledas 

till relation när det kommer till att välja leverantör. Även kundrelation beskrivs som en viktig 

punkt av Åkessons Bil och Rapp fastigheter. Att företagen tänker långsiktigt kan bero att de 

tänker på att överleva på längre sikt och för att företaget ska kunna överföras till nästa 

generation.     

 

Enligt Kanji och Chopra (2010) finns det fyra grundläggande ekonomiska ansvar som ett 

företag har gentemot sina intressenter, bland annat öppenhet. Det finns årsredovisningar på 

alla företag som undersökts, där företagen redovisar sin finansiella ställning, sina metoder och 

strategier. Detta medför att företagen uppfyller den ekonomiska öppenheten som Kanji och 

Chopra (2010) tar upp. I årsredovisningarna har alla företag visat att de betalar ut lön till sina 
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anställda och lön per anställd verkar vara rimlig och rättvis. När det kommer till 

diskriminering på grund av kön, bakgrund eller ålder är det svårt att undersöka eftersom vi har 

ingen information om anställda. De undersökta företagen verkar inom olika branscher, i vissa 

brancher som exempelvis industribranschen arbetar flera män än kvinnor. Detta har ingenting 

med diskriminering mot kvinnor att göra, utan branchen är inte bara lockande för kvinnor. 

Nästan alla undersökta företagen angav att de tänker långsiktigt i nästan allt de gör vilket kan 

kopplas till att företagen även vill ha en hållbar och lånsiktig relation med sina kunder och 

leverantörer. Till exempel berättade Åkesson att många av de leverantörerna som företaget 

samarbetar med, har varit med sedan företaget startades. I och med att företagen har upprättat 

årsredovisningar som är ett krav för alla aktiebolag i Sverige, uppfylls det legala ansvaret. 

Legalt ansvar innebär förväntan på företaget att respektera och lyda de lagar och regler som 

finns eftersom lagen är samhällets kodifiering av acceptabelt och oacceptabelt beteende 

(Carroll, 1991). De undersökta familjeföretagen uppfyller alla delar i det ekonomiska 

ansvarsområdet.  

 

5.3. Etiskt ansvar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: CSR-aktiviteter i etiskt ansvar 

 

Enligt Kanji och Chopra (2010) handlar etiskt ansvarstagande om att vidta nödvändiga 

åtgärder gällande medarbetarnas arbetsförhållande. Det ska inte förekomma hård eller 

omänsklig arbetsbörda, inte heller diskriminering på grund av kön, ålder eller etniskt ursprung 

(Kanji & Chopra, 2010). Det har konstaterats att begreppet etik betyder olika för företagen 

men gemensamt för de flesta är att ha en sund affärsetik, det vill säga att hålla vad de lovar. 

Företag Policy & 

riktlinjer 

Arbetar mot 

diskriminering  

Etisk 

utbildning 

Mänskliga 

rättigheter  

Partex 

Systems 

x x  x 

Rapp 

Fastigheter 

 

 

   

Åkessons Bil       

Företag X x x x  
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De olika betydelserna kan bero på att begreppet är omfattande och kan tolkas olika. För 

Partex handlar etik om att skapa en trivsam arbetsmiljö för sina anställda genom exempelvis 

erbjuda dem möjligheter att bo på företagets semesterhus på Gran Canaria. Enligt Rapp kan 

etik vara att man som ägare i företaget inte skaffar sig särskilda förmåner mot andra anställda. 

På företag X beskrivs etik som ett begrepp som kan delas upp i olika delar, allt ifrån att jobba 

med jämställdhet till att få bort kränkande särbehandlingar på arbetsplatsen.  

 

Två av företagen, Rapp fastigheter och Åkessons Bil, saknar nedskrivna policys och riktlinjer. 

Enligt Lööf har Partex nedskrivna policys som följs av alla medarbetare men varken hon som 

är vice VD eller Lundkvist som är ledningsassistent kunde ge exempel på några policys. 

Lundkvist kände inte till att det fanns nedskrivna policys i företaget. Här råder det en viss 

osäkerhet om Partex har nedskrivna policys eller inte. En förklaring kan vara att det finns 

nedskrivna policys men att det är ingenting som företaget arbetar efter. Företaget X var det 

enda företaget som hade nedskrivna policys och som medarbetarna arbetade efter. Både 

Larsson och Ström kunde nämna policys som finns inom företaget vilka är säkerhet, miljö, 

kvalitet, innovation samt prestanda.  

  

5.4. Filantropiskt ansvar  
 

Företag  Sponsring  Välgörenhet  God 

samhällsmedborgare  

Partex Systems x x x 

Rapp Fastigheter x x x 

Åkessons Bil x  x 

Företag X x x x 

Tabell 3- CSR- aktiviteter i filantropiskt ansvar 

 

Filantropiskt ansvar innebär att företagen ska vara goda samhällsmedborgare, det vill säga att 

företag ska engagera sig i handlingar eller program för att främja människor och välfärden 

(Carroll, 1999). Alla företagen ger affärsbidrag till lokala idrottsföreningar runtom i 

Skaraborg. Dock bidrog Rapp fastigheter mest. Men detta beror inte bara på att Rapp 

fastigheter som företag vill vara engagerat i idrotten utan mycket beror på att Rapp 
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personligen är intresserad av idrott och vill hjälpa ungdomar. Många av Rapps sponsringar 

sker privat genom hans egna pengar, men eftersom Rapps namn är starkt förknippat med 

företagets namn, blir hans sponsringar sammanlänkade med företaget. Detsamma gäller de 

utmärkelser som Rapp har mottagit som privatperson. Utmärkelserna kan genom den starka 

sammanlänkningen anses höra till företaget. Utöver sponsring ägnar två av företagen sig åt 

olika välgörenhetsprojekt. Rapp fastigheter ägnar sig åt välgörenhet men den är mer förankrad 

till Skaraborg, från skillnad till Partex som har en stor stiftelse Lööf Foundation. Syftet med 

stiftelsen är att först och främst hjälpa människor som har det svårt i utvecklingsländer men 

också hjälpa lokala skolor i Gullspång att exempelvis kunna förbättra kommunikationer 

mellan elever och lärare.  

5.5. Miljömässigt ansvar 

Tabell 4: CSR- aktiviteter i miljömässigt ansvar 

 

 Ur miljömässigt perspektiv är företag skyldiga att bevara naturresurser, samhälle och 

ekosystemet (Banerjee & Vanita, 2010). Det är svårt att mäta hur mycket ett företag påverkar 

miljön då miljöeffekterna av ett företag mäts olika. För att uppnå den produktion ett företag 

behöver, är det nästan omöjligt för företaget att inte ha en påverkan på miljön (Tullberg, 

2012). Alla företag som intervjuats arbetar på olika sätt för att värna om miljön. Av alla de 

undersökta företagen är Företaget X det som arbetar mest med miljöfrågor i sin verksamhet 

Larsson beskriver deras miljöarbete som en självklarhet för att ta ansvar gentemot samhället 

och att miljöfrågor tas på största allvar. Företaget har fått priser för sina miljöarbeten. Enligt 

Företag  Miljöhänsyn 

vid inköp av 

material  

Återvinning & 

minskade 

avfall 

Kravställning 

mot 

leverantörer 

Användandet 

av miljövänliga 

material  

Minskat 

utsläpp av 

växthusgas 

 

Partex System  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Rapp 

fastigheter  

 

x 

 

 

  

x 

 

x 

 

Åkessons Bil  

 

x 

   

x 

 

 

Företag X 

 

x 

  

x 

 

x 

 

x 
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Sumita och Niraj (2012) har det bevisats att arbete med miljöprestanda och ekonomiska 

resultat är positivt relaterade, d.v.s. att det finns ett positivt samband mellan miljöåtgärder och 

lönsamhet. Utifrån årsredovisningar har företaget X högst lönsamhet jämfört med de andra 

företagen, med 24,3 % i genomsnittlig avkastning på eget kapital.  Att företaget X arbetar 

mest med miljöfrågor och har högst lönsamhet kan relateras till beskrivningen i Sumita och 

Niraj (2012) om det positiva sambandet mellan miljöåtgärder och lönsamhet. Lönsamheten 

behöver naturligtvis inte bara bero på miljöprestanda utan på många andra faktorer såsom 

storleken på företaget, vilken marknad de verkar inom samt vilka tjänster och produkter som 

företaget erbjuder kan ha inverkan på lönsamheten.  

 

 Rapp fastigheter försöker att arbeta med lokala samarbetspartners för att först och främst 

minska transportkostnader men också för att spara på miljön. Åkesson uppgav att mycket av 

miljöarbetet som görs i Åkessons Bil är en följd av lagar och föreskrifter.  Förklaringen till att 

miljöfrågor står så högt i företagens agenda är kanske att det idag finns en skyldighet att värna 

om miljön från samhället vilket många av företagen framhöll. Att värna om miljön sägs öka 

lönsamheten i företaget. Rapp fastigheters vilja att använda sig av lokala samarbetspartner kan 

kopplas till en önskan att minska kostnaderna för företaget och därmed öka lönsamheten.   

 

5.6. Varför arbetar familjeföretag med CSR? 
 

Alla de undersökta familjeföretagen, förutom Åkessons Bil AB, tycket att det var viktigt att 

intressenterna kände till arbetet med etik, filantropi och miljö. CSR-arbetet ansågs påverka 

intressenternas syn på företagen positivt. En förklaring till varför Åkessons Bil inte tyckte att 

det var så viktigt att deras intressenter kände till deras arbete kan bero på att företaget inte 

lägger lika mycket pengar på CSR-arbete jämfört med de andra företagen. Exempelvis uppgav 

Rapp att Rapp fastigheter lägger cirka en miljon kronor på sponsring varje år. Antagligen vill 

de att deras intressenter ska känna till företagets insatser eftersom det läggs så mycket pengar 

på det. Partex som har startat en stiftelse för att stötta CSR-arbete, vill troligtvis också att 

intressenterna ska känna till insasterna som görs. Det märkte vi när vi hade intervju med Lööf 

då hon hade med sig broschyrer och en Power Point presentation om företagets stiftelse för att 

presentera den för oss. Detta visar hur viktigt det är för företaget att alla ska veta vad de gör.  
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CSR-arbeten kommuniceras ut på samma sätt i alla undersökta familjeföretagen, där de 

interna intressenter, det vill säga medarbetare får informationen genom morgonmöten. De 

externa intressenternas kommunikationskanaler är årsredovisning och hemsida där vi hittat 

mer information om företagen och deras arbete i CSR. Utöver morgonmöten, årsredovisningar 

och hemsidor, har Partex även fotoböcker och broschyrer som de delar ut till sina intressenter. 

Colleoni (2013) påpekar att onlinekommunikation är en av de viktigaste 

kommunikationskanalerna för att öka intressenternas medvetenhet om företags engagemang i 

CSR. De flesta företag som arbetar med CSR väljer ofta att redovisa resultatet av arbetet 

genom vad som kallas ”hållbarhetsredovisning”. Där redovisas företagets resultat vad avser 

ekonomi, sociala frågor och miljöområdet (Löhman & Steinholtz, 2003).   

 

 

Enligt Deegan och Unerman (2011) kan motiv till varför familjeföretag arbetar med CSR ses 

ur tre perspektiv. Det första perspektivet kan vara att det finns en förväntan från samhället och 

andra intressenter att familjeföretag ska agera utifrån intressenternas förväntningar. Detta kan 

förklaras som att företag får påtryckning från sina intressenter att agera utifrån deras 

förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Företaget X ansåg sig ha ett ansvar gentemot 

samhället dels för att de är en stor aktör i Skaraborg och det tolkar vi som att samhället har en 

förväntan att företaget ska agera miljövänligt eftersom de är ett stort företag. Larsson angav 

att eftersom företaget är stort, kan de inte brista inom något område som till exempel säkerhet 

eller miljö. Det Larsson menar kan vara att det blir lättare för ett stort företag att få ett skadat 

rykte om de inte sköter de områdena på ett bra sätt eftersom företaget är mer synligt än små 

företag. Företaget X engagemang kan kopplas till Amann, Jausaud & Martinez (2012) studie 

där de fann att storleken på företag spelar en betydande roll för hur engagerat ett företag är i 

CSR, ju större företag, desto synligare är företaget för olika intressenter och allmänheten.  

 

Det andra perspektivet kan vara att familjeföretag arbetar med CSR utifrån de principer som 

finns i samhället och gör det för att ”de flesta ” företag gör det. Detta kan förklaras som att 

företag pressas till att efterlikna varandra eller att företag ändrar på sina metoder om 

intressenterna kräver det (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Åkesson är allt miljöarbete i 

deras företag reglerat. Miljöverket kräver en viss standard som företaget måste uppnå för att 

verksamheten ska fortsätta drivas. Detta kan inte ses som att företaget gör dessa miljöarbeten 
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frivilligt utan de gör det för att det är ett krav och då kan det kopplas till det Deegan och 

Unerman (2011) påvisar. I detta fall är intressent myndigheten, det vill säga miljöverket. 

Åkesson påpekade hur viktigt det är att sköta allt efter dokumentation för att allt ska fungera.  

 

Det tredje och sista perspektivet kan vara att familjeföretag gör något för att få något tillbaka 

från samhället (Deegan & Unerman, 2011). Anledning till att företaget X stöttar välgörenhet 

som tillexempelvis BRIS är för att de vill synas. Däremot stöttar företaget idrottsföreningar 

för att det är någonting som ägarfamiljen vill göra men också för att personalen ska kunna ha 

möjlighet att gå på matcher. Detta kan ses som att företag gör något för att få något tillbaka.  

Åkesson säger att de inte är aktiva i välgörenheter men att de gör det ibland för att det är en 

god sak att göra. Men när det kommer till varför företaget sponsrar lokala idrottsföreningar, 

säger Åkesson att kommunen gynnar dem genom att företaget har 38 % marknadsandelar i 

Götene kommun, därför gynnar företaget tillbaka det lilla samhället genom att bidra med 

sponsring.  Med andra ord försöker företaget ge tillbaka det de har fått av samhället. Denna 

bild av deras filantropiska ansvar kan kopplas till den tidigare forskningen av Korschun och 

Bhattacharya (2006) som tyder på att företags intressenter är mer positiva när företag visar ett 

växande perspektiv eller motiv till CSR- engagemanget. Med det växandet motivet menas att 

företag uppfyller både samhällets och företagets behov, det vill säga ”win-win” perspektiv. 

 

Företaget X arbetar med CSR av olika skäl, det ena är för stolthet, det andra är för 

varumärkesbyggnad och det tredje är för differentiering. Dessa attribut kan kopplas till Dyers 

och Whettens (2006) studie som säger att identitet, image och rykte är tre element som 

förknippas med familjeföretags engagemang i CSR. Larsson pratar om att företaget vill 

uppfattas som ett seriöst företag där de kan vara stolta och offentligt visar vad de står för. Han 

tillägger att företaget engagerar sig i CSR för att också sticka ut på ett positivt sätt genom att 

göra det lilla extra. Detta kan ses som en strategi som företaget har funnit för att differentiera 

sig på marknaden och på det sättet skapa ett starkare varumärke. Alla dessa begrepp kan 

härledas till identitet, rykte och image då företaget vill visa vad de står för eller vilka de är 

som företag (identitet). Genom att skapa ett starkare varumärke vill företaget göra sig attraktiv 

som framtida arbetsgivare vilket kan relateras till rykte, det vill säga att företaget vill ha ett 

bra rykte så att många skall vilja jobba hos dem och ha dem som sin arbetsgivare. 
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Både Partex och Rapp fastigheter delar samma syn gällande engagemanget i CSR. Enligt 

Lööf och Rapp är anledning till att de engagerar sig i CSR, lojalitet hos medarbetarna och 

stolthet hos de själva och hos deras medarbetare att de bidrar till samhället. Det kan diskuteras 

vad Lööf och Rapp menar när de säger lojalitet hos medarbetare. Det kan tolkas som att 

medarbetarna vill arbeta kvar i företagen eftersom de känner att deras arbete bidrar till 

någonting bra. Med stolthet menas att de som ägare av företagen blir stolta över den positiva 

uppskattningen som de får från allmänheten. De anställda känner sig också stolta över att 

deras arbete bidrar till att hjälpa samhället. Lojalitet och stolthet kan kopplas till rykte och 

image. Stolthet hos ägarna kopplas till rykte genom att de får positiv uppskattning eller 

feedback från allmänheten att deras företag har agerat rätt vilket skapar gott rykte om 

företagen och allmänheten får en positiv bild av företagen. Företagens CSR-arbeten skrivs 

även på lokaltidningar vilket gör att många på landsorten tar del av det och på det sättet 

skapas det också gott rykte.  Lojalitet kan också sammanlänkas med rykte och image då 

medarbetarna känner sig viktiga och betydelsefulla att de arbetar i ett företag med gott rykte 

och image vilket ökar lojaliteten hos dem.  

 

Att dessa familjeföretag vill skaffa sig ett bra rykte kan ha att göra med 

familjeföretagskaraktärsdraget nära relation. Enligt Fitzgerald, Haynes, Schrank och Danes 

(2010) har familjeföretag god relation till sina anställda, leverantörer och kunder vilket kan 

bidra till att företag får gott rykte från samhället där de verkar i. Ett gott rykte förstärker 

företaget och skapar förtroende och legitimitet i samhället (Fitzgerald, Haynes, Schrank, & 

Danes, 2010). Att företagens namn är förknippade med familjens namn, kan vara en 

bidragande faktor till att företagen vill ha ett gott rykte för att inte svarta ner familjenamnet 

och vice versa, något som Rapp fastigheter påpekade. En sak som alla familjeföretagen 

framhöll var att arbetet med CSR finansiellt sett inte går att mäta. Företagen tyckte inte att 

engagemanget i CSR gav ökade finansiella resultat. Detta kan relaterats till Branco & 

Rodrigues (2006) och Schreck (2011) som påvisat att det är svårt att mäta om kopplingen 

mellan företagens sociala ansvar och finansiella agerande medför ökade finansiella resultat 

(Branco & Rodrigues, 2006).  
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5.7. Sammanfattning av analysen  
 

I enighet med Gallo (2004) har familjeföretag ett långsiktigt tänkande i allt de gör. Deras 

främsta mål är att lämna över välmående företag till nästa generationer. Familjeföretag har en 

nära relation till sina kunder, anställda och leverantörer vilket kan bero på att de oftast verkar 

inom små orter där det är lätt och lära känna invånare. Äldre generationer i familjeföretag har 

så mycket kärlek till sina företag att de kan ha svårt att lämna över makten till nästa 

generation. Beroende på vad ägarna har för visioner med företaget kan prioriteringar skilja 

sig. Vissa ägare sätter familjen före företaget medan andra ägare tycker att både familjen och 

företaget är lika viktiga eller att företaget är lite viktigare än familjen eftersom företaget är 

deras levebröd. Kommunikation mellan familjemedlemmar är ett bra verktyg för att undvika 

eller lösa de familjeproblem som Gersick, Davis, Hampton, & Lansberg (1997) menar kan 

uppstå när individer inom familjeföretag ska uppfylla rollen att vara familjemedlem, ägare 

och arbetande.  

 

Det finns olika motiv till varför familjeföretag arbetar med CSR. Det kan vara att 

familjeföretag engagerar sig i CSR för att samhället förväntar sig att företaget ska agerar 

utifrån deras förväntningar. Ett annat motiv kan vara att myndigheter sätter krav på företag att 

de skall uppnå en viss standard eller att familjeföretag ger tillbaka till samhället för att 

samhället ha gynnat dem. Andra motiv kan vara att familjeföretag vill ha bra rykte, image 

eller identitet därför visar de att de bryr sig om samhället. Stoltheten och lojaliteten kan spela 

en viktig roll för familjeföretags engagemang i CSR.   

 

Nedan finns en sammanfattning av alla CSR-aktiviteter som fallföretagen arbetar med. 

CSR Partex Rapp 

fastigheter 

Åkessons Bil Företag X 

Ekonomiskt ansvar     

Vinst/lönsamhet x x x x 

Långsiktiga x x x x 
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strategiska beslut 

Långsiktiga relationer 

kunder/leverantörer 

x x x x 

Öppenhet till 

intressenter 

x x x x 

Finansiell redovisning x x x x 

Ersättning till 

anställda 

x x x x 

Legalt ansvar x x x x 

Hållbarhet  x x x x 

Etiskt ansvar      

Policy/riktlinjer  x   x 

Arbeta mot 

diskriminering 

x   x 

Etisk utbildning     x 

Mänskliga rättigheter  x    

Miljömässigt ansvar     

Miljöhänsyn vid inköp x x x x 

Återvinning/minskade 

avfall 

x    

Kravställning mot 

leverantörer 

x   x 

Användning av 

miljövänliga material  

x x x x 
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Minskat utsläpp av 

växthusgas  

 x  x 

Filantropiskt ansvar      

Sponsring x x x x 

Välgörenhet  x x  x 

God 

samhällsmedborgare  

x x x x 

Tabell 5– sammanfattning av alla CSR-aktiviteter  
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6. SLUTSATSER 

I detta kapitel skall studiens frågeställning och syfte besvaras genom de resultaten som 

uppkommit under arbetets gång. Kapitlet avslutas sedan med förslag till fortsatt forskning.  

6.1. Resultat  

  
Syftet med studien har varit att identifiera olika CSR- arbeten som små respektive medelstora 

svenska familjeföretag arbetar med och utifrån det undersöka varför dessa familjeföretag 

använder sig av CSR. Efter att ha identifierat de olika CSR-arbetena i analysen som 

familjeföretagen arbetade med, har det konstaterats att det inte bara finns ett motiv utan det 

finns flera olika motiv till varför dessa familjeföretag valde att arbeta med olika sorters CSR-

arbeten. De mest framstående motiven har varit: 

 Att det finns en förväntan från samhället och andra intressenter att familjeföretag ska 

agera utifrån intressenternas förväntningar 

 Att familjeföretag arbetar med CSR för att lagen kräver det 

 Att familjeföretag arbetar med CSR för att få något tillbaka av samhället 

 Att familjeföretag engagerar sig i CSR för att stärka företagsimagen, ryktet och 

företagsidentiteten 

 Att öka lojaliteten hos medarbetare och stolthet hos både medarbetare och ägare 

 

Den slutsats och den nya kunskapen som denna studie har bidragit med är att motiven för 

CSR-arbete varierar beroende på om det är ekonomi, miljö, filantropi eller etik som ska 

implementeras. Exempelvis hade Företag X flera olika skäl till varför de arbetade med CSR. 

När det kom till miljömässigt ansvar var motivet att differentiera sig mot andra företag på 

marknaden. I filantropiskt ansvar var orsaken att de ville få någonting tillbaka från samhället 

som i detta fall var att personalen skulle få tillgång till biljetter till olika idrotts event. Tidigare 

forskning (Dyer & Whetten 2006; Amann, Jausaud, & Martinez 2012) som har studerat 

motiven till varför familjeföretag använder sig av CSR, har behandlat CSR i sin helhet och 

dragit den slutsatsen att ett familjeföretag bara skulle ha ett och samma motiv till de olika 

ansvarsområdena inom CSR. Denna studie har kommit fram till att CSR är ett för stort 

begrepp för att behandlas i sin helhet, utan begreppet bör brytas ner till de olika 

ansvarsområdena och därefter kan slutsatser dras beroende på varje ansvarsområde. Stolthet 

och lojalitet är två nya begrepp som har identierats och kopplats till företagsimage, rykte och 
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identitet, något som tidigare forskning inte har tagit upp. Dessa två begrepp har majoriteten av 

de undersökta företagen tagit upp som ett av sina huvudsakliga motiv till varför de alls arbetar 

med CSR. Det är också orsaken till att familjeföretagen lägger så stor vikt på att förmedla 

CSR-arbetet till både interna och externa intressenter. 

6.2.  Fortsatt forskning 

  
Tidigare studier som Dyer och Whetten (2006) samt Amann, Jausaud, & Martinez (2012) 

genomförde har har undersökt CSR i sin helhet och detta gjordes även i vår studie. Vår studie 

har kommit fram till att CSR bör brytas ner i mindre ansvarsområden och vidare studier skulle 

kunna undersökea om vårt resultat stämmer med hur det är på andra företag. Vi har undersökt 

familjeföretag som är verksamma i små orter runt och i Skövde och det skulle vara intressant 

att undersöka familjeföretag som verkar i större städer och se om resultaten skiljer sig. Små 

och medelstora familjeföretag kan skilja sig när det gäller motiven för CSR i jämförelse med 

större företag, därför kan det vara intressant att genomföra ytterligare studier.  

 

6.3. Praktiska rekommendationer  
 

Vår studie är relevant för alla företag, inte bara familjeföretag som arbetar med CSR därför att 

kunder och andra intressenter har blivit mer medvetna om miljö och vill att företag ska ta sitt 

ansvar gentemot samhället. Studien har också relevans för andra företag som inte arbetar med 

CSR för att ta lärdom om hur de kan använda av CSR för att skaffa sig fördelar. CSR verkar 

vara uppskattat av samtliga intresenter då samtliga företag ansåg att interna och externa 

intressenters syn på företagen påverkades positivt av engagemanget i CSR. Denna studie vill 

ge familjeföretag ökad kunskap genom att de bättre kan förstå effekterna av att använda sig av 

CSR och förbättra sitt CSR-arbete och på så sätt skapa ett effektivare företag. Studien är 

också användbar för framtida forskare inom området om vårt arbete tillsammans med andra 

arbeten kan fungera som ett underlag. 
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6.4 Metodreflektioner  
 

Den använda metoden har varit lämplig för det undersökta ämnet, dock har metoden sina 

brister och begränsningar. En positiv aspekt med kvalitativa undersökningsmetoden är att vi 

har kunnat gå på djupet med syftet för att besvara problemställningen. En annan fördel har 

varit att vi har kunnat förklara frågorna när respondenten inte förstått. Vi har även fått en bild 

av hur respondenterna agerat på de olika frågorna. De flesta intervjuer har skett på deras 

arbetsplatser där vi uppmärksammade vissa detaljer som exmepelvis utmärkelser som 

företagen fått för sitt CSR-arbete.  

Det svåra med att använda denna metod har varit att transkibera den första intervjun då denna 

intervju skedde på ett cafe där det var högljutt. En annan nackdel med metoden var att en av 

intervjupersonerna blev lite passiv när vi ställde vissa frågor. Orsaken var att personen inte  

kände till vad vissa ord, som exempelvis filantropi, innebar men vi fick förklara det. Eftersom 

intervjupersonerna kunde uttrycka sig fritt gällande vissa frågor, gjorde att vi fick även 

mycket annan information som inte hörde till ämnet.   

 

6.5 Samhällsetiska reflektioner  
 

CSR spelar en viktig roll i vårt samhälle och miljön. De val företag gör påverkar inte bara 

verksamheterna, utan även samhället utanför.  CSR som på svenska översätts till företags 

samhällsansvar har blivit mycket aktuellt då företagen förväntas att ta sitt ansvar gentemot 

samhället. Företag skall bidra till ett bättre samhälle och en renare miljö. De förväntas också 

stötta lokala idrottsklubbar, skänka pengar till välgörenhet m.m. Dessa CSR- aktiviteter har 

blivit mer självklara att arbeta med på senare år då det pågår en klimatförändring där 

temperaturen stiger, genomsnittliga havsnivån ökar osv. Engagemanget i CSR skall inte vara 

gälla företag, utan också den enskilda individen. Den enskilda individen är minst lika viktig 

för att skapa en hållbar miljö genom exempelvis källsortering och minskning av 

koldioxidutsläpp. För att minska utsläpp av koldioxid kan samhällsmedborgarna, vid korta 

sträckor, börja cykla mer och åka mer kollektivt vid långa sträckor. Idag finns det många 

utsatta människor som har kommit till Sverige  

och som har det svårt att klara sig i samhället. De med gott ställt kan hjälpa till genom att 

avvärja några kronor till de utsatta. Företagen och den enskilda individen måste därför 
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samverka för en positiv förändring i vårt samhälle. Företag ska inte bara arbeta med CSR för 

att öka sin finansiella ställning eller sin marknadsposition, utan för att de tycker det är rätt sak 

att göra. 
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8. BILAGOR 

 Bilaga 1- Egen reflektion- Suzanne Nzazi 
 

I början var den här resan en berg- och dalbana, jag och Martin hade många olika idéer om 

vad vi skulle skriva om. Även om vi inte hade ett specifikt problem som vi ville undersöka, 

var tanken att beröra ett problem inom familjeföretag. Forskning inom familjeföretag blev 

intressant eftersom Martins mor och moster äger ett familjeföretag tillsammans och tanken 

var att deras familjeföretag skulle medverka i studien. Men problemet var att hitta ett 

problemområde inom familjeföretag som var intressant och aktuellt att undersöka. Tillslut så 

kom vi fram till att CSR skulle vara intressant att studera då vi stötte på begreppet i en kurs 

som vi läste tidigare (Marknadsföring II). Efter det gick det bra hela vägen, det var inga 

svårigheter. Ämnet CSR är så pass aktuellt och mycket omtalat att det finns mycket forskning 

kring det och det har underlättat för oss. 

 

Jag och Martin kände inte varandra och hade aldrig arbetat tillsammans innan, detta var första 

gången för oss att arbeta ihop. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig av honom men jag 

hoppades bara på att vi skulle funka tillsammans. Jag måste ändå säga att det har fungerat 

jättebra, vi har haft samma mål och ambitionsnivå vilket har underlättat mycket. Att skriva en 

sådan uppsats kräver mycket ansträngning därför är det jätteviktigt att båda två har samma 

mål och ambitioner för att kunna orka hela vägen. Det här arbetet har varit väldigt lärorikt, jag 

har lärt mycket. Det är svårt och peka på en specifik sak som jag har lärt mig men det jag har 

lärt mig är bland annat självständighet. Att självständigt komma på ett problemområde och 

genomföra en sådan undersökning utan några stora problem, trodde jag aldrig att jag skulle 

klara av. Det känns otroligt att jag har deltagit i att bygga en forskningsfråga, gjort en 

källkritiserande och omfattande litteratursökning, gjort en kvalitativ undersökning och sedan 

analyserat och dragit slutsats över det insamlade materialet.  

Denna uppsats har fått mig att bli bättre på att kompromissa eftersom jag och Martin under 

resans gång ibland haft delade åsikter om vissa saker, då var jag tvungen att lyssna på honom 

och diskutera vad som är bäst för arbetet. Jag har också fått en djupare kunskap om vårt 

ämnesområde, familjeföretag och CSR. Även om jag stöttade på begreppet CSR redan i 

marknadsföring II men jag hade inte så mycket kunskap om det. Efter att ha skrivit uppsatsen 

i nästan ett halvt år, kan jag så mycket om CSR att min kunskap kommer sitta kvar ett bra tag. 
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När det kommer till familjeföretag, har jag lärt mig otroligt mycket. Jag hade ingen aning om 

att forskning inom familjeföretag var så intressant. Jag har tillexempel lärt mig att 

familjeföretag har andra prioriteringar och skiljer sig från andra ”vanliga” företag vilket gör 

att denna typ av företag styrs på ett lite unikt sätt.  

Att skriva den här C-uppsatsen har varit utan tvekan en av de roligaste men samtidigt 

jobbigaste upplevelser jag gjort. Det roligaste har varit att framföra sina idéer på ett 

akademiskt sätt och se vilket resultat det har givit. Det jobbigaste har varit när vi har fastnat 

på en sak och vi skulle hitta lösningen. Avlutningsvis vill jag tacka så mycket min partner 

Martin för en lärorik resa och ett bra samarbete. 
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Egen Reflektion-Martin Odh 
 

Den här resan som jag och min partner gjort med vårt examensarbete började med att jag 

svarade på ett inlägg på ekonomiforumet. Det var en tjej som sökte en ambitiös partner att 

skriva examensarbetet med vilket jag tyckte passade in på mig så jag svarade och vi beslöt oss 

för att skriva tillsammans. Jag kände inte Suzanne sen innan så det var lite nervöst med hur vi 

skulle fungera ihop. Men Suzanne var verkligen en väldigt trevlig och ambitiös tjej så den 

nervositeten försvann snabbt och jag tycker att vi har haft väldig kul under resans gång. Att 

skriva examensarbetet med en person som man inte kände sen innan tycker jag har utvecklat 

mig som person då jag har blivit bättre på att få fram mina egna åsikter om arbetet, vad jag 

tycker och tänker.  

Vi började med arbetet i januari och jag hade inte så mycket koll i början på hur man skulle 

skriva en C-uppsats. Jag trodde att den sista terminen skulle bli den lättaste utav de terminerna 

som vi tidigare haft. Men jag hade verkligen fel och det har varit mycket hårt arbete av både 

mig och Suzanne under denna termin. Vi har spenderat varje dag från måndag till fredag 

under terminen uppe i datorsalarna i A-huset för att få klart arbetet. Gemensamt så har vi 

diskuterat och skrivit på arbetet och jag tycker att vi har kompletterat varandra bra då vi 

tänker lika så det har inte uppstått några konflikter. Under arbetsgången så har vi hjälpt 

varandra med skrivandet så att språket ska bli samma under hela arbetet. Allt detta har lärt 

mig att bli bättre på att samarbeta. Det som jag upplevde som svårast under arbetets gång var i 

början när vi skulle komma på ett bra ämne att skriva om. En annan sak som var svårt var 

komma på en problemställning till vårt ämne. När vi väl hittade vårt ämne att skriva om och 

vår problemställning så har vårt C-uppsats flutit på bra utan några större motgångar men jag 

tror att vårt hårda arbete som vi la ner varje dag har bidragit till att vi inte haft så stora 

motgångar. 

Att skriva en C-uppsats har lärt mig att arbeta självständigt och ta eget ansvar, för även om 

det är två personer som skrivit arbetet så kan måste man ta sitt ansvar för att få arbetet klart. 

En viktig lärdom som jag också fått genom denna uppsats är att förut så hade jag en tendens 

till att skjuta upp saker till det allra sista men med detta arbete så har jag förstått hur gött det 

är att slippa att göra allt på slutet och istället börja i tid. Detta är insikt som jag får tacka min 

partner Suzanne för. 

Jag har även lärt mig hur man skriver en C-uppsats på ett akademiskt vis och hur man söker 

efter vetenskapliga artiklar på nätet. Att sålla ut vad som är viktigt ur de vetenskapliga 
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artiklarna är även det en lärdom. Vårt ämne som vi skrev om har jag fått en större kunskap om 

som var familjeföretag kopplat till CSR. Ett ämne som jag innan inte hade någon kunskap om 

men som visade sig vara intressant och lärorikt att studera. 

Avslutningsvis så vill jag säga att det varit en kämpig men rolig och läroriktid att skriva denna 

C-uppsats då man verkligen fått testa sina kunskaper från den utbildning som jag genomgått. 

Jag vill även tacka min partner Suzanne för ett bra samarbete genom hela arbetet. 
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Bilaga 2- Intervjumallen VD/vice VD, Familjemedlem 
 

Frågor om familjeföretag och dess karaktärsdrag:  

 Betraktar ni företaget som familjeföretag? (varför?)  

 Vad är målsättning med företaget?  

 Vad har ägarfamiljen för målsättning?  

 Äger ni som familj mer än 50 % av samtliga aktier i företaget?  

 Hur många familjemedlemmar är aktiva i företagets ledning/styrelse?  

 Hur brukar familjeproblem/konflikter lösas för att inte påverka företaget? 

  Hur funkar det med att vara ägare, familjemedlem och samtidigt arbeta i företaget? 

(finns det någon utmaning/svårighet med detta?) 

 Känner du att familjen kan komma i vägen för företagets bästa? 

 Vilken roll prioriterar du främst? (familjen, ägande eller företaget?)  

 

För att beskriva de olika ansvaren som familjeföretag arbetar med har följande 

frågor ställts: 

Ekonomiskt ansvar 

 Hur väljer ni ut era leverantörer? Vilka faktorer är avgörande? 

 Vad har ni för relationer till era kunder och leverantörer?  

 

Etiskt ansvar  

 Vad betyder etik för ert företag? 

 Vilka värderingar har företaget? (Förmedlar ni ut era värderingar till de anställda? 

Hur?) 

 Finns det några policys eller riktlinjer inom företaget som ni själva har skapat och 

som ni följer?(Exempel?)  

 Är det viktigt att de anställda känner till företagets värderingar och arbetar mot dem? 

(i så fall varför?) 

 Anser du att ert företag har ett ansvar gentemot samhället? (På vilket sätt?) 

 Hur Arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö för era anställda?  

 Har ni olika etiska utbildningar för era anställda?(Etikutbildning ökar kännedom om 

de etiska reglerna och hjälper en att använda dem i sin vardag) 
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Filantropiskt ansvar 

 Vad innebär välgörenhet för er? 

 Sysslar ni med någon sorts välgörenhet?(i sådana fall varför?) 

 Finns det något eller någon ni sponsrar? (Vad för typ av sponsring?) 

 

Miljömässigt ansvar 

 Hur arbetar ni med miljöfrågor? 

(utsläpp/kemikalier/avfall/återvinning/energibesparing/ planering av transporter)  

 Vilka är det som arbetar med miljöfrågor i ert företag? 

 

För att veta varför de arbetar med CSR har följande frågor ställts: 

 

 

 Vilka är era intressenter? 

 Är det viktigt för er att era intressenter känner till ert arbete med miljö, etik och 

filantropi?( hur kommunicerar ni ut det?) 

 Hur upplever ni att intressenternas syn på företaget påverkas av föregående fråga? 

 Vad ställer era intressenter för krav på er?  

 Vad är det ni vill uppnå med ert engagemang i etisk, - filantropiskt- och miljöfrågor?  

 Engagemang i de frågorna,(Etik, filantropi, miljö) kan ses som en ”investering”, får 

ni på något sätt tillbaka de investerade pengarna (i sådana fall hur?)  
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Intervjumallen medarbetare, icke familjemedlem  
 

Frågor om familjeföretag och dess karaktärsdrag:  

 Skulle du säga att du arbetar i ett familjeföretag? i så fall varför?  

 Hur länge har du arbetat i företaget? 

 Har du arbetat i ett icke-familjeföretag förut? (vad är den största skillnaden mellan 

dessa två företagsformer?)  

 Vad jobbar du med i företaget? 

 Vad lockade dig till att börja arbeta i företaget?  

 Upplever du att familjemedlemmar tar med sitt privatliv till företaget, eller lämnar de 

sina personliga relationer hemma? 

 Uppstår det ibland konflikter mellan familjemedlemmar som påverkar arbetet och 

företaget?  

 

För att beskriva de olika ansvaren som familjeföretag arbetar med, har följande frågor 

ställts: 

Ekonomiskt ansvar  

 Hur skulle du beskriva beslutfattande i företaget? (skulle du säga att det fattas snabba 

och icke igenomtänkta beslut, eller finns det eftertanke bakom besluten, för ett mer 

långsiktigt ändamål? ) 

 Vad tror du är avgörande när företaget ingår avtal med nya leverantörer?  

 

Etik ansvar  

 Finns det några policys eller riktlinjer inom företaget som ni följer? (Exempel?)   

 Upplever du att företaget arbetar för skapa en bra arbetsmiljö och i så fall hur? 

 Finns det något som du tycker företaget kan göra ytterligare för att förbättra 

arbetsmiljön? ( Har ni någon hälsovård i företaget?  Har ni etiska utbildningar?) 

 Vilka värderingar anser du avspegla företaget?(Hur arbetar ni med värderingarna?) 

 

Filantropiskt ansvar  

 Anser du att företaget arbetar med någon typ av välgörenhet?(i så fall hur?) 

 Vet du om företaget arbetar med någon typ av sponsring? 
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Miljömässigt ansvar  

 Hur anser du att företaget arbetar med miljöfrågor? 

 Vilka i företaget är involverade i miljöarbetet? 

 Det miljöarbete ni sysslar med, och annat ansvar ni tar gentemot samhället, 

anser Du att detta kommuniceras ut till dig som anställd, till era kunder och till era 

leverantörer? I så fall hur?  

 

Övriga frågor för att få reda på varför företaget arbetar med CSR? 

 

 Vad upplever du företaget har för rykte i samhället/bygden? 

 Vad tror du företaget vill uppnå med sitt engagemang i de olika frågorna?  

 


