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För att ge en inblick i vårt valda ämne har vi valt att inledningsvis beskriva problematiken 
med givandet av gåvor genom ett citat. Citatet visar att gränsen mellan en gåva och en muta 
är invecklad och att det lätt kan uppstå ett lagbrott utan att personen som tar emot eller ger en 
gåva har detta i åtanke. 
 
”TÄNK PÅ ATT 
 

• När du vill visa gästfrihet - Kan det vara bestickning! 
 

• När du vill vara generös - Kan det vara bestickning! 
 

• När du vill vara hygglig - Kan det vara bestickning 
 

• När du erbjuder en studie - eller PR-resa - Kan det vara bestickning! 
 

OCH ATT 
 

• När du låter dig bjudas - Kan det vara en muta! 
 

• När du tar emot en present eller vinst - Kan det vara en muta! 
 

• När du tar emot ett fördelaktigt lån eller rabatter - Kan det vara en muta! 
 

• När du låter en leverantör utföra tjänster till Dig privat - Kan det vara en muta! 
 

• När du tackar ja till en resa - Kan det vara en muta! 
 

OCH ATT 
 

• Om du inte tackar nej eller i tid avböjer en förmån kan det innebära mutbrott!” 
 
(Institutet mot mutor, 2005) 
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FÖRORD 
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla som hjälpt oss att genomföra denna studie. Framförallt 
vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid att svara på våra frågor och 
därmed bidragit till vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Daniel Örtqvist för hans 
engagemang och vägledning samt våra opponenter som med viktiga synpunkter hjälpt oss 
utforma uppsatsen längs vägen. 
 
 
Luleå, 2006 
 
 
Pettersson Ingela   Vikström Maria  
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SAMMANFATTNING 

Ett etiskt problem bland företag är att avgöra när det är tillåtet att ge och ta emot gåvor. 

Problemet består i att lagtexten är otydlig samt att prejudicerande fall som säger var gränsen 

går mellan gåva och muta saknas. Gåvor kan därför vara direkt olämpligt i 

affärssammanhang. På en konkurrensutsatt marknad kan relationen mellan säljare och köpare 

vara avgörande för om en affär blir av eller inte. Gåvor kan därför påverka företagets framtid, 

och ytterst utgöra skillnaden mellan konkurs och succé. Syftet med denna uppsats är att 

studera betydelsen av gåvor för företag i att etablera och behålla kundrelationer. Studien har 

genomförts i form av en surveyundersökning bland nystartade företag i byggbranschen. Vi har 

studerat hur vanligt det är med gåvor och vilka motiv som kan ligga bakom att en säljare ger 

en gåva till en presumtiv köpare. Studien visar att gåvor förekommer men något samband 

mellan givande av gåvor och skapandet samt bibehållandet av affärsrelationer kunde inte 

säkerhetställas. En osäkerhet hos de intervjuade företagen fanns dock beträffande skillnaden 

mellan gåva och muta. På grund av detta har dessa företag ibland undvikit att ge gåvor. De ser 

därför gärna att lagstiftningen blir tydligare beträffande vart gränsen går mellan gåva och 

muta. Denna önskan kan tolkas som att företagen ser en potential i att ge gåvor för att stärka 

kundrelationer. En potential som man skulle vilja utnyttja bättre samtidigt som företagen inte 

vill begå lagbrott. 
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ABSTRACT 

An ethical problem for companies is to determine when it is allowed to give or accept gifts. 

The problem lies in that the law is unclear and that precedent verdicts on where the line is 

between what is a gift and what is an attempted bribe are missing. Gifts can therefore be 

directly inappropriate in business contexts. Despite that, companies commonly use gifts to 

strengthen their customer relations. On a competitive market the relation between seller and 

buyer can decide whether or not a deal is reached. Gifts can hence affect the future of a 

company, and even make the difference between bankruptcy and facing success. The 

objective of this thesis is to study the importance of gifts for companies when establishing and 

keeping customer relations. The study was conducted in the form of a survey for recently 

started companies in the construction industry. We have studied how common gift giving is 

and which motives that make a seller give a presumptive buyer a gift. Our study shows that 

gift giving occur but any connection between gift givning and the creation and the reatianing 

of business relations could not be found. The companies interviewed were however not sure 

regarding the difference between a gift and a bribe. Because of this these companies have 

sometimes avoided to give gifts. They would therefore prefer the legislation to become clearer 

regarding where the line is between a gift and a bribe. This wish can be interpreted as that the 

companies sees a potential in giving gifts to strengthen their customer relations. This is a 

potential that the companies would want to utilize better  at the same time as they do not want 

to commit crime. 
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1 INLEDNING 
 
Det inledande kapitlet omfattar bakgrund och problemdiskussion som introducerar ämnet vi 
valt att studera. Problemdiskussionen kommer sedan att mynna ut i syftet med uppsatsen. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under 1980-talet och början av 1990-talet fanns det stora tvivel angående att kombinera etik 
och affärer skriver Wempe (2005). På grund av flera skandaler angående oetiskt 
affärsutövande är länken dem emellan numera tämligen given (ibid). Fassin (2005) betonar att 
i de flesta fall är det bara en liten mängd av företagen som är skyldiga till dåligt uppförande. 
En minoritet av oetiska entreprenörer, oärliga chefer och korrupta företagsledare har skadat 
ryktet som helhet hos entreprenörskapet, trots att de flesta företagen inte är påverkade av 
dessa skandaler (ibid). 
 
De uppmärksammade mutskandalerna den senaste tiden angående Systembolaget och 
Gotlandsbolaget har gjort att många företag har börjat se över sin policy (Mutor, 2004). 
Carlberg (2005) skriver att 18 av Systembolagets butikchefer står anklagade för att de har 
tagit emot pengar från en vinleverantör. I Gotlandsbolaget handlade däremot skandalen om att 
huvudägaren sålde aktier till det egna bolaget och därmed bröt mot börsreglerna (Internaffär, 
2003). Slår man upp dagstidningen eller tittar på TV: n är det nästan alltid något program som 
tar upp om korruption och affärsetik av något slag skriver Burenstam Linder (1989). Den 
omfattande uppmärksamheten på bristande affärsetik inte betyder att den enskilda individen i 
affärslivet är mer hemfallen åt oetiska förfaranden utan menar att det alltid har funnits 
”hästskojare” och andra bluffmakare. Här kan det diskuteras om skandalerna har blivit värre 
och fler eller om det bara diskuteras mer i media (ibid). Fassin (2005) skriver att på grund av 
en rad finansiella skandaler har affärsryktet blivit allvarligt skadat. Detta menar Fassin har lett 
till att många företag har satt företagsledning högt på sin agenda och deras koncept som 
företagsansvar och hållbar utveckling vinner i betydelse. Det har skett en utveckling, från att 
den allmänna uppfattningen har varit att entreprenörskap och etik inte går att kombinera till 
att etiskt entreprenörskap har blivit ett accepterat fenomen (Wempe, 2005). 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Barbee (2005) hänvisar till ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman som trodde att 
ett företags enda sociala förväntning var att använda sina resurser till att tjäna in pengar ärligt. 
Författaren skriver vidare att det verkar som att i den nuvarande ekonomin är det lättare sagt 
än gjort. Rubrikerna är fyllda med historier om insideraffärer, bestickning, felaktig 
redovisning och uppenbart bedrägeri. Det är de stora företagen som är orsaken till rubrikerna, 
men argument finns som visar att ägare till små företag har det ännu tuffare med etiska 
problem då snabba pengar lockar. Ägare till små företag står inför etiska problem varje dag 
när de tar beslut som kommer att påverka integriteten hos företaget och dess rykte oavsett om 
det rätta beslutet är i företagets finansiella intresse eller inte. Barbee hänvisar till Friedman 
som sammanfattar de etiska ansvarigheterna inom affärer till samhället som följande: att 
använda sina resurser och delta i aktiviteter som ökar företagets vinst. Detta så länge som det 
stannar inom reglerna för spelet, det vill säga att företagen deltar i öppen och fri konkurrens 
utan otillbörligt beteende eller bedrägeri (ibid). 
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Gåvor och andra förmåner är vanligt förekommande i en affärsrelation där företaget vill skapa 
en relation mellan leverantörer och affärskunder. Att ge och ta emot gåvor och förmåner är 
bland de största etiska problemen i många företag eftersom att gränsen dem emellan är väldigt 
otydlig (Fischer 2005). Mutornas karaktär kommer alltid att förändras med tiden från fina 
middagar som ersätts av konferenser och provisioner. Var gränsen går är den stora frågan. Är 
det okej att ta emot en vinflaska till jul? Kan inköparen låna leverantörens fjällstuga? Svaren 
på frågorna är olika beroende på vem som svarar på frågorna. Det saknas prejudicerande 
rättsfall och det kan därför vara svårt att veta var gränserna går. Även om det inte är straffbart 
kan det indirekt vara olämpligt (Mutor, 2004). Professor Hans De Geer (refererad i 
Teliachefer, 2005) menar att det inte finns några tydliga gränser för vad som är att betrakta 
som en muta. För att något inte ska vara en muta är att ett evenemang betraktas som att skapa 
relationer och inte är en förmån som företaget ger till sina affärsbekanta. De Geer brukar 
använda sig av begreppet ”wow” om en gåva, om en mottagare känner ”wow” om en gåva är 
risken stor att det är en muta (Teliachefer, 2005). 
 
Barbee (2005) menar att placera självintresset och personlig finansiell vinning före det 
förnuftiga och det allmänna intresset är roten till etiska affärsdilemman. Vidare besitter 
entreprenörer speciella drag som driver dem och skiljer dem åt. De har samma press från 
kundrelationer, handling, anställda och tjäna pengar som stora företag, men en större risk 
angående hur resultatet utfaller. Deras företag är inte bara vad de gör utan vem de är (ibid). 
 
För att företagen ska överleva tuff konkurrens spelar relationer mellan entreprenören och dess 
leverantörer och köpare en stor roll eftersom de avgör företagets framtid, konkurs eller succé. 
Det är ofta företagen som ger sina kunder olika gåvor för att visa att de bryr sig om sina 
kunder och vill att de ska stanna. Bygger då entreprenörer upp sina affärsrelationer och 
bibehåller dem genom att ge sina kunder gåvor? Gåvor är ett lagligt sätt att upprätthålla 
relationer så länge de håller sig inom vissa gränser. Konkurrensen är tuff för nystartade 
företag där entreprenören måste slå sig in på marknaden och skaffa sig leverantörer och 
kunder. Som vi nämnt tidigare har entreprenörer enligt Barbee (2005) en större risk angående 
hur deras företag sköts eftersom företaget står för vem entreprenören är. Innebär detta att 
entreprenörer uppför sig etiskt korrekt när de bygger affärsrelationer eller gör de allt för att 
överleva? Är det vanligt bland entreprenörer att ge gåvor? Är gåvor en del av 
entreprenörskapet? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att se vilken betydelse en gåva/muta har när entreprenörer ska 
skapa och bibehålla affärsrelationer. 
 
1.4 Definition 
 
1.4.1 Entreprenörskap 
 
Enligt Delmar (1997) finns det inte någon allmän teori om entreprenörskapet eller definition 
av begreppet. Zimmerman (Aspira, 2005) menar att en del kanske skulle säga att en 
entreprenör är en företagare, andra att det är en obotlig optimist med visioner som för andra 
verkar omöjliga att förverkliga. Shane, Loke och Collins (2003) menar att definitionen av 
entreprenörskap är en process där möjlighet ges att skapa framtida varor och tjänster. Delmar 
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ser entreprenörskap först och främst som ett resultat av individens handlingar och definierar 
entreprenörskap enligt följande: 
 

”Entreprenörskap innebär här att man aktivt startar, stöder och leder en 
förändringsprocess som utmynnar i ett livsdugligt företag. 
Initiativtagaren ska dessutom gynnas ekonomiskt” (Delmar, 1997, s 10). 

 
Ett kriterie som Delmar sätter upp är att företaget ska vara ärvt, köpt eller nystartat. Företaget 
ska också ha expansion som ett mål, mätt i till exempel omsättning, antal anställda eller 
exportvolym, vilket vi anser att alla företag har då utveckling är en förutsättning för att 
överleva. Vi har valt att definiera entreprenörer enligt Delmar (1997) eftersom att företaget då 
kan vara ärvt, köpt eller nystartat. Delmars definition är bred och innebär därför att många 
företagare passar in på denna, vilket underlättade valet av undersökningsobjekt. 
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2 METOD 
 
Kapitlet redogör för tillvägagångssättet och metoden som ligger till grund för uppsatsen, det 
vill säga det synsätt vi haft som utgångspunkt för att kunna genomföra undersökningen. 
Avsnittet behandlar forskningsansats, undersökningsansats, datainsamlingsmetod, val av 
studieobjekt, metodproblem samt analysmetod. 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Vi har valt att använda oss av ett analytiskt synsätt som enligt Holme och Solvang (1997) är 
inriktat på att ge en bred och täckande ögonblickbild detta eftersom vi ville undersöka hur 
vanligt det är att ge gåvor för att bygga och upprätthålla affärsrelationer. Vår undersökning 
hade även inslag av aktörssynsättet, detta med hänvisning till de öppna frågorna som vi ställde 
där respondenterna fick möjlighet att fritt uttrycka sig angående gåvor. Aktörssynsättet 
inriktas på aktörernas verklighetsuppfattning, motiv och värderingar som styr beslut, 
handlingar och agerande enligt Lundahl och Skärvad (1999). Huvudsakligen hade vår studie 
det analytiska synsättet som grund. Detta för att förklara en objektiv verklighet enligt Abnor 
och Bjerke (1994). 
 
2.1.1 Deduktion 
 
Vi har utgått ifrån det deduktiva synsättet i denna uppsats eftersom att det redan i litteraturen 
finns teorier på området. Buckingham och Saunders (2004) skriver att deduktion bygger på 
redan funna teorier. Thurén (1991) menar även att deduktion handlar om logik. Vi samlade 
först in information angående det valda ämnet, varav vi senare utgick ifrån då vi konstruerade 
enkäten som fungerade som underlag vid inhämtningen av det empiriska materialet. 
 
2.1.2 Forskningsmetod 
 
I samband med att en undersökning ska genomföras måste en forskningsmetod utses (Holme 
och Solvang, 1997). Det avgörande för metodvalet är om forskaren eftersträvar ett 
totalperspektiv eller en fullständig förståelse, om forskaren vill ställa hypoteser och nyansera 
tolkningar, bygga upp teorier och referensramar eller om forskaren vill förstå olika sociala 
processer enligt Holme och Solvang. Både det kvalitativa och det kvantitativa angreppssättet 
är inriktat på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, 
grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Den grundläggande skillnaden 
mellan de två angreppssätten kommer till uttryck i att kvantitativa metoder omvandlar 
informationen till siffror och mängder, vilket är aktuellt i vårt fall eftersom att vi vill 
undersöka hur vanligt det är med givande av gåvor i samband med affärsrelationer. Utifrån 
detta genomförs sedan statistiska analyser (Holme och Solvang, 1997). Författarna skriver för 
att kunna genomföra statistiska analyser krävs empirisk data från fler personer, vilket innebär 
att en grundare och bredare studie bör genomföras än en fallstudie där fokus ligger på ett fåtal 
undersökningsobjekt. 
 
Vår studie var förutom kvantitativ även kvalitativ i det avseendet att vi i undersökningen 
bland annat ställde sådana frågor där respondenterna fritt kunde uttrycka sina personliga 
åsikter vilka vi använt för att förtydliga och bättre kunna förklara resultaten vi fått fram från 
den statistiska undersökningen. 
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2.2 Undersökningsansats 
 
Enligt Denscombe (2000) finns det fem olika undersökningsansatser som forskare kan 
genomföra. Dessa är fallstudie, experiment, aktionsforskning, etnografi och 
surveyundersökning. Enligt Holme och Solvang (1997) är enkäter lämpligt för en kvantitativ 
studie. Vi har därför valt att göra en surveyundersökning med inslag av intervjufrågor, då 
detta ger en större förståelse för vad respondenterna menar och för att lättare kunna analysera 
resultaten vi får från de övriga frågorna. Surveyundersökningens syfte är att skaffa fram 
information som kan analyseras för att få fram ett mönster och genom det även göra en 
jämförelse skriver Bell (2000). Trost (2001) skriver även att enkäter kan ses som ett 
mätinstrument, där människors beteende, åsikter och känslor mäts. En enkätundersökning 
passade vår studie bra eftersom syftet var att se om det fanns ett samband mellan givandet av 
gåvor hos nystartade företag och byggandet samt bibehållandet av affärsrelationer. Utifrån 
detta skapade vi en enkät där företagaren fick svara på frågor angående gåvor och dess 
betydelse. 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika sätt att dela in data, dessa är primär- och sekundärdata. Primärdata är 
sådant som forskaren samlar in själv, exempelvis genom intervjuer och enkäter. Sekundärdata 
är material som är insamlat av andra, till exempel böcker och artiklar enligt Lundahl och 
Skärvad (1999) 
 
2.3.1 Litteraturstudier 
 
För att få en inblick i ämnesområdet och skapa oss en uppfattning om det aktuella ämnet, 
började vi vår litteraturstudie på Luleå Universitetsbiblioteks hemsida. Där sökte vi i 
sökkatalogen Lucia och den nationella katalogen Libris. Databaserna Jstor, Ebsco, Emerald 
och Affärsdata användes i sökningen efter vetenskapliga artiklar. Sökmotorn Google och 
uppslagsverket Nationalencyklopedin har även använts. Följande sökord har använts i 
litteratursökningen: bribe, gift, entrepreneur, business ethics, social exchange theory, mutor 
och affärsetik. Vi kombinerade även dessa för att begränsa urvalet och för att hitta artiklar 
som närmare berör det valda ämnet. 
 
2.3.2 Enkät 
 
Vi genomförde en telefonenkät då den är mindre resurskrävande och mindre tid går åt att 
ringa istället för att sitta och vänta på att svar kommer in via post, detta håller även Holme och 
Solvang (1997) med om. 
 
Holme och Solvang poängterar vidare att utformningen av enkäten är viktigt. Här är 
uppställning av frågorna och svarsalternativen samt vilket språkbruk som används angeläget 
att ta hänsyn till. Författarna menar att formuläret inte ska inledas med kontroversiella frågor 
samt att formuläret bör avslutas med oproblematiska frågor, vilket vi har strävat efter då vi 
utformat enkäten. Holme och Solvang menar att eventuella spänningar som uppstått i 
samband med svarandet då kan neutraliseras. 
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I enkäten valde vi att ha en sjugradig skala eftersom att respondenterna får fler svarsalternativ 
att välja bland då de besvarar frågorna. Vidare valde vi också att endast märka ut vad den 
första och sista siffran, det vill säga vad nummer ett och nummer sju, innebar. Detta på grund 
av att vi tyckte att det var enklare för respondenterna att svara eftersom att vi gjorde en 
telefonenkät och därmed läste upp frågorna och vilka svarsalternativ som fanns. Frågorna var 
oftast utformade på så sätt att skalor var passande. 
 
2.4 Urval 
 
Vi valde att använda oss av affärsdata för att göra vårt urval. För att begränsa urvalet använde 
vi oss av SNI kod 45, vilket innebär att företagen är verksamma inom byggindustrin. Valet av 
byggindustrin baserades på att vi tyckte alla företagarna i denna bransch tycks vara 
entreprenörer med tanke på definitionen av entreprenörskap. Vi begränsande oss även genom 
att endast ta med aktiebolag som startats under 2004. Vi valde att inte göra någon geografisk 
avgränsning eftersom att urvalet skulle ha blivit för litet. Ingen begränsning har heller gjorts 
angående antalet anställda eftersom att detta inte är intressant i denna studie. Med 
ovanstående urvalskriterier fick vi fram en population på 1656 stycken företag. Även bolag 
som ombildats till aktiebolag under 2004 kom med i populationen. Detta kan då göra urvalet 
skevt eftersom att det var nystartade företag som vi skulle undersöka. Vi ansåg att inte ta 
hänsyn till detta i vår undersökning eftersom många av dessa företag kan ha värdefulla 
synpunkter angående gåvor, vilket också visade sig stämma. Ordningen på alla 1656 företag 
slumpades. Vi ansåg att ett urval på minst 50 svar var en rimlig mängd, och vi fick in 51 svar 
av cirka 600 ringda företag. Enligt Denscombe (1998) är 30 svar det allra minsta som ett urval 
bör innehålla. 
 
2.5 Metodproblem 
 
2.5.1 Reliabilitet 
 
Det är viktigt att undersökningen innehåller en god reliabilitet, det vill säga en hög 
tillförlitlighet, skriver Denscombe (2000). Även Arbnor och Bjerke (1994) betonar att det är 
viktigt att trovärdigheten och uppriktigheten finns genom hela uppsatsen. Reliabiliteten 
bestäms vidare enligt Holme och Solvang (1997) av hur mätningarna utförs och hur noggrann 
bearbetningen av information är. Det går inte att undvika att det under insamling och 
bearbetning av information smyger sig in fel. Forskarens uppgift är att sträva efter att göra 
felen så små som möjligt menar Holme och Solvang. 
 
Under insamlingen av det empiriska materialet var vårt största problem att många av de 
företag vi ringde upp inte ville svara eller inte hade tid. Flera olika skäl angavs till varför de 
inte hade tid. Somliga av dessa kanske helt enkelt inte ville svara eftersom att ämnet var för 
känsligt. Möjligtvis kände dessa företag att de hade ett oetiskt affärsutövande och därför inte 
ville svara. Den senaste tidens skandaler kanske satt för färskt i minnet hos dem och därför 
reagerade en del företag negativt när vi presenterade vårt ämne. Detta kan ha gjort att 
svarsfrekvensen var låg. Då vi insåg att ordet gåvor hade en negativ effekt på svarsfrekvensen 
uteslöt vi ordet från presentationen och därefter ökade svarsfrekvensen kraftigt. Detta kan ha 
påverkat resultaten i den bemärkelsen att ifall vi undvikit ordet gåvor tidigare hade vi fått svar 
från de respondenter vilka tidigare avböjt att svara på vår enkät. 
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I undersökningen valde vi att i förstahand prata med VD, ägaren eller försäljningschefen på 
företaget. Eftersom vi ansåg att de var personer som kunde ge tillförlitliga och relevanta svar 
för denna undersökning. Vi upplever att många av företagen har varit uppriktiga och 
öppenhjärtiga när de svarat på enkäten, vi har även tagit med i beräkningen att en del kan ha 
svarat mindre ärligt då det är ett känsligt ämne, trotts att enkäten var helt anonym är det ändå 
en del som inte kunnat slappna av vilket kan göra att de inte svarat riktigt sanningsenligt. 
 
Ett annat stort problem som kan uppstå när telefonenkäter genomförs är att mottagaren inte 
uppfattar frågan korrekt på grund av svårigheter att höra vilket kan bero på yttre störningar, 
dålig telefon eller mobil med dålig täckning och på grund av det svarar fel. Vi var även två 
stycken som ringde vilket innebär att vi kan ha presenterat undersökningen på olika sätt eller 
vid frågor från respondenterna (angående våra frågor) förklarat dem olika vilket kan ha lett 
till att de tillfrågade svarade annorlunda. Detta har vi försökt att minska genom att skriva ner 
en presentation som båda höll sig till. Dessutom testade vi enkäten innan vi genomförde den 
empiriska insamlingen genom att låta en med insikt i företagsvärlden angående det berörda 
ämnet svara på frågorna och ge oss kritik ifall denne hade synpunkter på utformningen av 
enkäten. Förutom detta test godkände även vår handledare enkäten. 
 
2.5.2 Validitet 
 
Holme och Solvang (1997) skriver att systematiska eller slumpmässiga fel och skevheter vid 
utvecklingen av frågeställningen eller vid insamlingen av information kan förekomma. Under 
det förberedande arbetet med enkäten framgick det att somliga frågor inte var nödvändiga och 
andra inte var användbara vilket gjorde att vi tog bort frågor som var otydliga och reviderade 
andra frågor så att de bättre skulle mäta det som var tänkt att mäta. Holme och Solvang (1997) 
skriver att om informationen mäter något annat än det forskaren vill eller tror sig mäta kan 
den vara reliabel, men den kan ändå inte användas för att pröva våra frågeställningar. Holme 
och Solvang menar att det är nödvändigt med valid information också. Denscombe (2000) 
betonar att forskarna som har skrivit rapporten ska kunna intyga att de metoder och data som 
har använts är riktiga. Författaren menar vidare att validiteten ska reflektera sanningen, 
verkligheten, och täcka de avgörande frågorna. Validiteten är enligt Holme och Solvang 
vidare beroende av vad vi mäter och om detta är utklarat i frågeställningen. För att stärka 
validiteten har vi i denna uppsats gjort en referensram som innefattar det vi har för avsikt att 
undersöka. Det finns däremot litteratur vi av olika skäl inte kunnat ta del av vilket kan leda till 
att validiteten kan ha påverkats negativt. 
 
2.6 Analysmetod 
 
Vi kommer att utgå ifrån våra resultat från den empiriska undersökningen, vilka sedan 
jämförs med den teori som vi samlat in. Den kvantitativa studien består även av kvalitativa 
frågor som kommer att användas som kompletterande kommentarer till resultaten vi får fram. 
Studien genomförs genom enkäter och generaliseringar kommer att göras utifrån detta 
material. Vid bearbetningen av det empiriska materialet har vi använt oss av Excel och 
Statgraphics, där Excel främst användes för att ta fram medelvärden och Statgraphics för att ta 
fram tabeller och göra regressionsanalyser för att se ifall signifikanta samband mellan 
variablerna i enkäten förelåg. För att ett samband ska vara signifikant måste p-värdet vara lika 
med eller mindre än 5 % vid en konfidens nivå på 95 %. 
 



 TEORI  
   
 

8 

3 TEORI 
 
Kapitlet avser att beskriva de teorier som ligger till grund för vårt undersökningsområde. Vi 
kommer här att ta upp relevanta och tillgängliga teorier angående entreprenörer, etik samt 
gåvor. Den teoretiska referensramen har vi valt att dela upp i två delar där den första delen 
är ett inledande avsnitt där entreprenörskapet och dess process förklaras medan del två ska 
fungera som underlag för analysen som följer i ett senare kapitel.  
 
3.1 Entreprenörskapet 
 
Delmar (1997) framhåller att entreprenörer, till skillnad från den vanliga småföretagaren, har 
som mål att expandera vilket betyder att entreprenören någon gång i livet kan vara 
småföretagare. En entreprenör är även engagerad och beroende av företagets ekonomiska 
utfall (ibid). Med hänvisning till Barbee (2005) karaktäriseras entreprenörer av drag som 
självförtroende, ett högt prestationsbehov och en benägenhet att ta risker. Författaren menar 
att de är människor som initierar handling och tar beslut. Vidare påpekar Barbee att detta 
handlingsoberoende länge har varit erkänt som ett viktigt drag hos entreprenörer. Barbee 
skriver att entreprenörer generellt sett tror att deras framgång beror på deras egna 
ansträngningar och inte på tur, chans eller ödet, det vill säga att de bestämmer över sina egna 
öden. De motiverande faktorerna hos entreprenörskapet är vinst, självständighet, frihet och 
personlig tillfredställelse (ibid). Deakins (1996) anser att entreprenören är medelpunkten i 
ekonomin och en katalysator för ekonomiska förändringar och utveckling. Shane et al skriver 
att entreprenörskapet driver till innovation och teknisk förändring och därigenom till 
ekonomisk tillväxt. Entreprenörers handlingar är också processen där utbud och efterfrågan 
kommer i jämvikt. Entreprenörskapet är dessutom en viktig process där ny kunskap 
omvandlas till produkter och service (ibid). 
 
3.1.1 Entreprenörsprocessen 
 
Shane et al (2003) påpekar att strävan efter att få möjligheten att vara entreprenör är en 
utvecklingsprocess där människor väljer ut flera olika steg längs vägen. Beslut fattas eftersom 
möjligheter upptäckts, detta för att positivt kunna utvärdera möjligheterna, gå vidare med 
resurserna, och för att skapa exploateringsmekanismer. Vidare skriver författarna att 
entreprenörsprocessen förekommer därför att människor driver på möjligheter. 
Entreprenörskapet är en process med väldigt många val vid varje steg i processen, en process 
som sker över tiden (ibid). Bjerke (1989) skriver att entreprenörer sätter upp sina mål och 
planer alltifrån veckovis upp emot fem till tio år framåt i tiden, dessa är vidare konkreta och 
mätbara. Entreprenörer sätter sina egna standarders och skulle sällan följa planer utsatta av 
andra. De strävar efter att överträffa sina egna krav och saknar respekt för traditioner (ibid). 
 
De utlösande faktorerna för starten av en ny affär hos en entreprenör enligt Bjerke (1989) är: 
otillfredsställelse med nuvarande arbete, övertalighet (brist på anpassning), identifiering av en 
ny affärsmöjlighet samt uppmuntran och stöd. Dessa, menar Bjerke, verkar både ensamma 
och i kombination tillsammans. Omständigheterna ovan kan också tvinga fram 
förändringshandling, ta fram annars slumrande affärsutvecklande talanger och därmed 
”skapa” en entreprenör. Bjerke betonar att det praktiskt taget är omöjligt att generalisera om 
det entreprenöriella förloppet när affären väl har börjat eftersom att entreprenörskap 
förekommer i många olika former och sammanhang. Vidare skriver Bjerke att ledare och 
entreprenörer tenderar att skilja sig åt då beslut ska fattas. 
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Den typiske ledaren frågar sig: 
 

• Vilka resurser kontrollerar jag? 
• Vilka strukturer bestämmer relationen mellan vår organisation och dess markand? 
• Hur kan jag minimera påverkan av andra på min förmåga att utföra min uppgift? 
• Vilka möjligheter är passande? 

 
Entreprenören tenderar istället att fråga sig: 
 

• Var finns möjligheten? 
• Hur utnyttjar jag den? 
• Hur skaffar jag mig kontroll över dem? 
• Vilken struktur är bäst? 

 
Enligt Delmar (1997) spelar intresset en viktig roll för entreprenörens motivation och kan 
även antas vara en viktig del i entreprenörsprocessen, eftersom en entreprenör måste vara 
intresserad av någon del av entreprenörskapets aspekter. Intresset är vidare en stor 
motivationskraft eftersom den påverkar våra värderingar, mål och känslor (ibid). 
 
Entreprenörer är både tänkare och görare samt planerare och tillämpare skriver Bjerke (1989). 
Det måste de vara eftersom att ingen kan förverkliga deras drömmar för dem, vilket 
entreprenörer inte heller vill att de ska. Entreprenörer är alltså naturligt handlingsorienterade. 
Istället för att planera för länge startar de nästan omedelbart att göra någonting för att realisera 
sina planer (ibid). 
 
En entreprenöriell myt som Bjerke (1989) tar upp är att det inte finns någon given serie av 
steg eller procedurer som kan följas för att nå entreprenöriell framgång. Entreprenörskapet är 
långt ifrån en rationell process skriver Bjerke. Många av de risker och avvägningar som är 
involverade är dock identifierbara och hanterbara. Att upptäcka dessa är en upprepande 
process. En annan myt som Bjerke nämner är att den entreprenöriella processen måste äga 
rum i absolut frihet. Entreprenörskapet kräver fokuserade ansträngningar och för det krävs 
disciplin; fysiskt, finansiellt och med tidsresurser menar Cartwright (2002). Ingenting ska gå 
till spillo, speciellt inte tid. Cartwright betonar att entreprenörskapet kan innebära hårt arbete 
och vara stressigt samt att tiden sällan räcker till. Entreprenörer är i allmänhet destinerade att 
misslyckas åtminstone en gång menar Bjerke (1989), där minst hälften av alla uppstartade 
företag inte överlever de första fem åren. 
 
3.2 Etik och moral 
 
Ordet etik betyder läran om god moral enligt Nationalencyklopedin (2005). Enligt Edlund 
(1999) är etik något som är föränderligt, det som är rätt i en situation kan vara fel i en annan. 
Gustafsson (1988) skriver att etiken handlar om det goda och det onda, det finns handlingar 
som är odiskutabelt goda och det finns handlingar och tillstånd vilka är onda och oriktiga att 
ingen människa vid sunt förnuft skulle ens kunna argumentera för dem. Edlund menar att 
intresset för moraliska frågor har ökat. Den postmoderna människan har möjlighet att forma 
sin egen etik som inte var möjligt tidigare skriver Edlund. Författaren menar vidare att den 
postmoderna människan har stora möjligheter att välja och dessa människor är bland annat de 
nya beslutsfattarna. 
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Edlund (1999) skriver att viljan att uppnå och iakttaga respekt för etiska regler i affärslivet, 
andra yrkesliv samt privatlivet beror till stor del av vilken idealbildning som vuxit fram redan 
vid ung ålder. Wempe (2005) skriver att när värderingar står i konflikt kommer nya att uppstå. 
Etik antar generellt att värderingar är givna, att de är formade oberoende av verkligheten och 
att de inte heller kan förändras av verkligheten skriver författaren. Knutsson (2000) skriver att 
det är på gott och ont människan tar intryck av varandra. Författaren skriver vidare att i varje 
sammanhang och organisation möts vi av människor och noterar hur de uppträder och agerar, 
det är allt från sådant som skrivs, sägs eller kroppsspråket men det kan lika gärna vara det 
outtalade eller den underlåtna handlingen menar författaren. Gustafsson (1988) skriver att 
moral kan betraktas som en egenskap eller ett karaktärsdrag som styr våra handlingar. Edlund 
menar att det inte går att kompensera genom att lägga in kurser om etik och moral senare i 
livet på till exempel universitetet. Författaren skriver vidare att det är de hårda törnarna i livet 
som kommer att forma människorna till det bättre eller sämre. 
 
En god etisk princip är att ingen ska bli skadad skriver Edlund (1999). Vidare menar 
författaren att hur vi än bär oss åt kommer vi ibland inte att kunna undvika att skada någon 
eller någons intressen. Etiska regler för olika yrkesgrupper är till för att ge lösningar på olika 
problem där berörd behöver skydd bakom någon princip eller ledning för att snabbt kunna 
fatta beslut där det inte finns tid för betänkande skriver Edlund. 
 
Rätt och fel är i verkligheten inte svart eller vitt enligt Barbee (2005). Där de etiska gränserna 
blir suddiga är där ledarskap och integritet (eller bristen av det) uppstår. Att anta att ärlighet 
resulterar i vinst är en förenkling. Ibland kan ärlighet också kosta pengar, men de 
entreprenörer som människor i allmänhet mest beundrar är människor utav principer som 
agerar i sådana situationer genom att göra rätt sak även om det innebär en finansiell kostnad. 
Denna kortsiktiga kostnad kan också minska då ett företag bygger upp sitt integritetsrykte. Att 
göra etiskt riktiga beslut gör att företaget bibehåller sitt integritetsrykte och detta är inte bara 
viktigt för kunder utan också för framgången och för den personliga uppfyllelsen hos 
entreprenören som helhet (ibid). 
 
3.2.1 Oetiskt affärsutövande 
 
Etik, tillsammans med lagstiftning, kan innebära begränsningar i affärer konstaterar Wempe 
(2005). Det krävs att företagen rättar sig efter lagen och guidas av moraliska värderingar 
beträffande att de inte bör ge efter för bedrägeri, korruption eller missvisande information. 
Entreprenörskapet är vidare moraliskt neutralt enligt författaren, det vill säga att moraliska 
värderingar representerar omkretsen av spelplanen där affärer genomförs. Etik skapar därmed 
ett ramverk för entreprenörskapet (ibid). Affärslivet konfronteras av en enorm bredd och 
komplexitet hos etiska problem enligt Fassin (2005). Barbee (2005) hänvisar även till Justin 
Longnecker som påstår att majoriteten av ägare till små företag strävar efter att uppnå den 
högsta standarden av sanningsenlighet, rättvisa, ärlighet och relationer. 
 
Det finns inslag av oetiskt beteende på alla nivåer i ett företag i den vardagliga verksamheten 
menar Fassin (2005). En fara är att människorna inte inser att deras beteende är olämpligt. 
Borttynande av normer har oberäkneliga effekter. En del chefer tror till och med att en del 
ojusta knep är skickligt ledarskap, till exempel ses förseningar av betalningar till leverantörer 
som effektivt då det förbättrar kassaflödet. Detta kan leda till snöbollseffekten, det vill säga 
att om en leverantör inte får betalt i tid kommer inte denne i sin tur att kunna betala sina 
leverantörer. Följaktligen uppmuntrar och skapar oetiskt beteende andra oetiska utövanden 
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gällande affärer. Detta kan leda till den enkla slutsatsen att affärer inte är bra och inte kan vara 
etiska. Affärer är dock inte av ondo utan endast svårt och i svåra tider är det första målet för 
ett företag att överleva. Detta är tungt vägande både för ett företag och för en individ och 
följaktligen för individen inom ett företag såsom ledaren eller entreprenören (ibid). 
 
Det centrala för entreprenören är förhållandet mellan resurser och mål menar Wempe (2005). 
Mål är givna och inte förhandlingsbara. Entreprenören och företagsledaren måste se till att 
företaget överlever och att ägarna får avkastning på det egna kapitalet som investerats. För att 
leva upp till detta ansvar måste en entreprenör förutse konsumenternas efterfråga och använda 
resurser så effektivt som möjligt för att möta målen som satts upp av aktieägare och 
konsumenter. Det finns inget rum för moraliska beaktanden i vad som är ett funktionellt och 
närmast tekniskt tillvägagångssätt (ibid). 
 
Starten av nya företag menar Fassin (2005) är ett område där oetiskt uppförande dominerar. 
Där involveras etiska problem i de olika stegen i processen att starta upp ett företag, från en 
idé eller ett forskningsprojekt till åstadkommandet av ett framgångsrikt företag, angående 
immaterialrätt, tystnadsplikt, förhandling, marknadsföring och insideraffärer (ibid). 
Entreprenörernas personliga upplevelser som rapporterats rörande oetiskt beteende i praktiken 
illustrerar olika former av oetiska attityder hos entreprenörer och chefer i en rad av 
ledarområden skriver Wempe (2005). Ett exempel är relationen mellan kunder och leverantör 
(ibid). 
 
Påtryckningsaktiviteter är nödvändiga menar Fassin (2005) för att erhålla kontrakt och 
uppmärksammas i budgivningar. Gränserna mellan lobbying och korruption är dock ibland 
överskridna. En entreprenör som erkänner att denne inte kan möta extrema önskemål, som att 
leverera just-in-time, kommer inte att ha någon chans att få kontrakt och exkluderar därmed 
sig själv från konkurrenterna (ibid). 
 
Det är svårt att dra en gräns mellan den personliga domänen och affärsdomänen betonar 
Wempe (2005). Den personliga domänen inkluderar saker som respekt, ärlighet och omtanke 
medan affärsdomänen handlar om prestation och överlevnad. Affärsidkaren kommer att stå 
inför konflikter där denne inte kommer att finna enighet. Dennes intresse kommer att hamna i 
konflikt med samhällets intresse utan att affärsidkaren kan se en lösning på denna (ibid). 
Fassin (2005) menar att det, som alltid, finns en tveksamhet mellan det allmänna intresset och 
det personliga och att denna motsägelse i affärer reflekteras mellan företagets intresse och det 
individuella. Vidare skriver författaren att en del externa parter försöker utnyttja detta 
dilemma för att uppnå bättre förmåner för sin egen organisation genom att ge en del 
personliga förmåner till den person som den externa parten står i kontakt med. Små gåvor, 
presenter, inbjudningar till ett evenemang eller en resa är incitament som används i det 
normala affärslivet för att främja en bättre förståelse och vänskap. En köpare som regelbundet 
får gåvor och dylikt av en säljare kanske inte ser till det bästa köpet för företaget utan ser till 
att optimera personliga förmåner istället. En del säljmetoder går för långt och leder till mutor 
och korruption (ibid). 
 
En slutsats som Fassin (2005) drar är att trots den positiva utvecklingen angående etik i 
affärslivet som skett tillhandahåller den dock inte tillräckligt med etiska riktlinjer för chefer 
och entreprenörer rörande de vardagliga aktiviteterna. Vidare skriver författaren att ledare 
alltid kommer att konfronteras av svåra val med etiska dilemman. 
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3.2.2 Gåvor och mutor 
 
En muta kan betraktas på olika sätt beroende på hur mottagaren och givaren uppträder och ur 
vilken synvinkel den ses utifrån skriver Wästerfors (2004). En av anledningarna är att mutor 
tillhör samhällets sociala, moraliska och juridiska sfär menar författaren. Om en gåva ska ses 
som en muta beror även på hur människor berättar om gåvan och moraliserar dess omfattning 
konstaterar Wästerfors. 
 
Mutor kan även betraktas som korruption och bestickning Cars (1983). Cars skriver att 
korruption är ett medel som används för att påverka beslut och handlingsprocesser i 
samhället. Korruption är även ett missbruk av en förtroendeställning för egen vinning och då 
främst genom att personen har tagit emot mutor enligt Nationalencyklopedin, 2005. En muta 
är en belöning, förmån eller gåva som är helt oacceptabel menar Cars (2002). Mutan kan bestå 
av något som är attraktivt för den som tar emot mutan, det kan vara: presentkort, kontanter, 
rabatter, varor, tjänster, kreditförmåner, gästfrihet i form av kost, logi och resor, lån av fjäll- 
eller sommarstuga, teater-, restaurang eller nattklubbsbesök och så vidare. Det behöver inte ha 
ett ekonomiskt värde i förmånen för mottagaren för att det ska kunna betraktas som en muta. 
Även det som tillfredställer mottagarens ärelystnad, fåfänga eller njutningslystnad som 
sexuella tjänster kan vara en otillbörlig gåva (ibid). 
 
Brottsbalken innehåller två straffbestämmelser om korruptionsbrott: bestickning, som är 
givarens brott, och mutbrott, som är mottagarens brott (Nationalencyklopedin, 2005). 
 
I BrB 17:7 står det att läsa följande om bestickning: 
”Den som till arbetstagare, annan som avses i 20 kap 2§, främmande stats eller minister, 
ledamot av främmande stats lagstiftande församling eller ledamot av främmande stats organ 
motsvarande dem som avses i kap 20 2§ andra stycket 1, eller någon som utan att inneha 
anställning eller uppdrag som nu har sagts utövar främmande stats myndighet lämnar, 
utlovar eller erbjuder, för denne själv eller för annan, muta eller annan otillbörlig belöning 
för tjänsteutövningen, döms för bestickning till böter eller fängelse i högst två år.” 
 
För att den brottsliga gärningen ska leda till åtal för bestickning ska den vara utförd av någon 
på företaget, alltså en fysisk person skriver Beckman, Holmberg, Hult och Strahl (1988). Där 
personen ska lämna eller ge löfte om en otillbörlig gåva till någon anställd på ett företag, en 
riksdagsman eller liknande. Gåvan som lämnas ska vidare ges eller utlovas till någon som står 
honom nära eller direkt till personen. Syftet med denna gåva är att bli gynnad av mottagaren. 
Här kan personen som lämnat gåvan dömas till böter eller fängelse i högst två år (ibid). Den 
som tar emot gåvan kan även bli åtalad för mutbrott skriver Cars (2002). 
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I BrB 20:2 står det att läsa följande om mutbrott: 
”Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter sig utlova eller begär muta 
eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller 
fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han 
erhöll anställningen eller efter han slutat densamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, 
lägst sex månader och högst sex år”  
 
Cars (2002) skriver att gränsen är vag mellan att en gåva ska vara acceptabel och godtagbar, 
det finns en gråzon mellan det tillåtna och det otillåtna. Författaren menar att det i lagtexten 
förutsätts att gåvan är otillbörlig men att det inte framgår någon definition på ordet. Vidare 
menar Cars att det inte finns någon förklaring till alla de omständigheter ett mutansvar kan 
aktualiseras. Det står skrivet att varje personligt fall ska ses till de omständigheter som är 
kring just det fallet. Fisher (2005) skriver att det finns två hållpunkter att hålla sig till för att 
inte en gåva ska bli en muta. Det första är att undvika all personlig, affärsmässig och 
professionell aktivitet som blir en konflikt mellan det personliga intresset och kundintresset. 
Det andra är att enträget undvika att acceptera pengar, lån, krediter eller förmånliga rabatter 
och accepterandet av gåvor, underhållning, tjänster för att bibehålla leverantörer eller som 
företaget vill påverka att bli deras leverantörer i framtiden och styra deras beslut (ibid). Cars 
skriver att en gåva eller en förmån inte behöver vara otillbörlig i sig själv, utan det beror mer 
på de yttre omständigheterna. Om det bortses från mycket värdefulla gåvor, å ena sidan och 
mindre betydelsefylla gåvor, å andra sidan, går det alltså inte att sätta etiketten muta eller icke 
muta på olika sorters gåvor. Det har alltså inte ställts någon fixerad värdegräns för gåvor i 
lagtexten (ibid). 
 
Det uppstår lätt gränsdragningsproblem framförallt när det gäller gåvor och representation till 
mottagare menar Holmström (2004). Philips (1984) skriver även han att det är svårt att veta 
var gränserna går mellan att ge en gåva och när en gåva blir till en muta. Författaren betonar 
att det är hårfint att veta om en företagare ger en annan en biljett till en match eller om de ger 
smycken, bilar eller semesterresor och om det klassas som muta. Holmström menar vidare att 
mutor inte är civilrättsligt eller skatterättsligt avdragsgilla enligt inkomstskattelagen 9 kap 
10§. Det kan till exempel vara skillnad att bjuda en leverantör på ett mässbesök om det anses 
vara befogat men det får inte vara för många kringarrangemang av nöjeskaraktär. När det 
gäller olika slag av gåvor är det även där viktigt att pröva samtliga omständigheter som då 
kan vara tillexempel gåvans karaktär, om det föreligger en upphandlingssituation, för att det 
inte ska klassas som en muta konstaterar Holmström (2004) och Philips (1984). 
 
3.3 Utbytesteorin 
 
Den grundläggande uppfattningen med utbytesteorin är att allt socialt beteende kan definieras 
som interaktion mellan (minst) två individer och att all interaktion i sista hand består av ett 
ömsesidigt utbyte av positiva och negativa sanktioner (Nationalencyklopedin, 2005). Alla 
handlingar har som huvudsakligt mål att höja den agerandes välbefinnande (ibid).  
 
Cook och Molm (1995) skriver att ett antagande som de har gjort utifrån utbytesteorin är att 
aktören handlar så att denne ökar konsekvenserna av förhållandet som aktören värderar högst 
och minskar det som aktören värderar minst. Aktörerna kan handla rationellt då de väger 
kostnader och nytta för olika val utan att medvetet ställa olika alternativ mot varandra. Teorin 
antar att aktören handlar för att få det som värderas högt (ibid). Emerson (1976) menar att 
människor avsiktligt tar medvetna val baserat på självintresse innan handlingen genomförs. 
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Vidare betonar Molm och Cook (1995) att de sociala relationerna formas och underhålls allt 
eftersom aktörerna förser varandra med nytta. Med detta menar författarna att det är viktigt att 
båda parterna ger och tar för att relationen ska kunna bibehållas, annars kommer samarbetet 
att upphöra (ibid). 
 
Emerson (1976) skriver att ju oftare en speciell handling hos en person belönas desto mer 
troligt är det att personen fortsätter att genomföra den handlingen (under liknande 
förhållanden). Detta gäller för alla handlingar hos människor. Ju oftare en person i det 
förflutna har mottagit en speciell belöning, desto mindre värde ger ytterligare en till enhet av 
den belöningen honom. Ju värdefullare resultatet är för en person, desto mer troligt är det att 
denne utför handlingen (ibid). 
 
Emerson (1976) menar ett brett urval av beteende som studerats inom utbytesteorin, såsom 
givandet av gåvor, inte är klart motiverat av det utbytet förväntas ge. Dock ger ett sådant 
beteende vanligtvis utbyte i gengäld. Mottagaren av en gåva är på något vis förpliktad att ge 
något i gengäld, även om det är opassande för givaren att förvänta sig det. Det är vanligtvis 
förstått eller förmodat i ekonomisk teori att en intelligent och välinformerad aktör formulerar 
sannolikheter och uppskattar förväntad nytta för alternativa handlingar innan beslut och 
handling tas. En gåva som ges till en vän utan förväntning om återgäldning kan sluta att 
upprepas över tiden när den inte blir återgäldad. Vänskapen kan dö eller misslyckas att 
utvecklas i en process av förstärkning som inte medför något förnuftigt element 
överhuvudtaget. Saken är inte den ursprungliga uträkningen av givaren, utan utvecklingen av 
relationen i framtiden. Gåvor och inbjudningar till fester är inte alltid återgäldat, i detta fall 
blir de inte heller återupprepade. Människor är rationella, vilket innebär att de tenderar att 
agera för att maximera belöningar och minimera kostnader över tiden (ibid). 
 
Ord som transaktion och utbyte antyder att flödet i sig är ömsesidigt enligt Emerson (1976). 
Vokabulären hos utbytesteorin idag är: belöning, förstärkning, kostnad, värde, nytta, resurser, 
jämförelse, transaktion, vinst och resultat. Där förstärkning klart är den mest enkla och 
fundamentala utgångspunkten för de flesta andra koncept (ibid). 
 
Ertzgaard (2004) menar att alla relationer handlar om samspel mellan människor. En 
affärsrelation är därför ett affärsmässigt samspel mellan människor. Syftet med ett 
affärsmässigt samarbete grundar sig på tron att man tillsammans skapar ett större värde än vad 
man gör ensam. Det är viktigt att samarbetets fördelar överstiger insatsen och de eventuella 
nackdelar som samarbetet leder till (ibid). 
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4 RESULTATANALYS  
 
Detta kapitel innehåller en presentation av den genomförda undersökningen. Tillsammans 
med teorin kommer den att utgöra grunden för efterföljande diskussion och slutsatser. 
 
4.1 Konkurrens 
 
Av de tillfrågade företagen upplevde de flesta att de har en hög konkurrens på sina respektive 
marknader (se figur 1 i bilaga B). Endast 2 % upplevde att de nästan inte har någon 
konkurrens alls medan 21 % upplevde att de har väldigt stark konkurrens. Medelvärdet ligger 
på 5,2 (se vidare tabell 1 bilaga C), vilket visar att konkurrensnivån är hög. Företagen vi 
intervjuade är alla verksamma inom byggbranschen men alla är dock inte verksamma på 
samma marknad, vilket kan orsaka att konkurrensnivån varierar. Det är exempelvis inte lika 
konkurrensutsatt att vara ensam elektriker i en småstad som en husbyggare i en större stad 
såsom Stockholm. Respondenternas uppfattning av hur hög konkurrensnivån är spelar också 
roll, eftersom att det är deras subjektiva åsikter som samlats in. Denna skiljer sig vidare från 
person till person. 
 
I figur 2 (bilaga B) kan vi utläsa att de flesta av respondenterna har många kunder. Medan 
spridningen angående storleken på kunderna (figur 3, bilaga B) var mer jämnt fördelat och 
medelvärdet ligger här på 4,5. 
 
4.2 Gåvor 
 
4.2.1 Är det vanligt med gåvor? 
 
I figur 4 ser vi att det är cirka 42 % av företagen som inte tycker att det är vanligt att ge bort 
gåvor till sina kunder, medan 5 % av de tillfrågade respondenterna tycker att det är mycket 
vanligt att ge gåvor till kunderna. 
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Figur 4: Denna graf visar hur vanligt det är bland företagen att ge gåvor. 
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4.2.2 Ge gåvor för att bygga och/eller bibehålla affärsrelationer 
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att det inte var viktigt att ge gåvor till kunderna för att 
bygga upp affärsrelationer vid starten av ett företag (figur 5, bilaga B). Knappt 10 % ansåg att 
det var väldigt viktigt medan cirka 55 % tyckte att det inte var viktigt alls. Medelvärdet ligger 
här på 2,4. 
 
Angående givandet av gåvor för att bygga nya affärsrelationer är också här de flesta överens 
om att det inte är viktigt att ge gåvor (figur 6, bilaga B). Även här, som i övriga figurer, finns 
det indikationer på att det för vissa företag är mycket viktigt att ge gåvor. Detta kan bero på 
att marknaden är tuffare för vissa och för att kunna få kunderna att stanna hos företaget måste 
de visa sin uppskattning genom att ge gåvor. Här ligger medelvärdet på 2,0 vilket är lägre än 
ovanstående 2,4 och visar på att fler tycker att det är mindre viktigt att ge gåvor för att bygga 
upp nya affärsrelationer än vid starten av företaget. 
 
Medelvärdet avseende att ge gåvor för att bibehålla affärsrelationer ligger på 2,6 och är 
därmed högre än båda ovanstående medelvärden. Detta indikerar att fler företag tycker att det 
är viktigare att ge gåvor för att bibehålla existerande affärsrelationer (figur 7, bilaga B) än att 
bygga nya. Dock anser flera företag att det inte är viktigt att ge gåvor för att kunderna ska 
stanna kvar. Spridningen på staplarna angående denna fråga är också annorlunda än de andra 
två ovanstående, där fler företag tycker det är viktigt att ge någon slags gåva för att visa 
uppskattning och därmed upprätthålla sina affärsrelationer. 
 
4.2.3 Tid att bygga och bibehålla affärsrelationer 
 
I figur 8 (bilaga B) kan vi se att respondenterna lägger ner mycket tid på att bygga och 
bibehålla affärsrelationer. Medelvärdet ligger på 4,8 vilket är tämligen högt. En respondent 
gav kommentaren att allt du gör, allt arbete du lägger ner på jobben du utför handlar om att 
bygga och bibehålla affärsrelationer. Med detta menar respondenten mer specifikt aspekter 
som kvaliteten på arbetet och hur du bemöter kunderna. Detta verkar väldigt logiskt och borde 
gälla för alla företag. De som svarat att de inte lägger ner mycket tid kan ha tolkat frågan som 
att den handlade om tid som läggs ner angående gåvor som de ger och de som då inte ger 
gåvor kanske då har svarat att de inte lägger ner någon tid på detta vilket blir logiskt i det 
sammanhanget. Denna koppling är möjlig då tre frågor innan på enkäten handlade om att 
bygga och bibehålla affärsrelationer genom att ge gåvor. 
 
4.2.4 Gåvornas värde och karaktär 
 
I figur 9 ser vi att det är ungefär 22 % av de tillfrågade som inte ger gåvor och de flesta som 
ger gåvor lägger ner upp till 500 kronor. Mera sällsynt är det med gåvor som överstiger 1000 
kronor. Vidare frågade vi också ifall gåvorna de ger är personliga. Några respondenter som 
svarat att de inte ger gåvor tar gärna med sina kunder ut på restauranger och bjuder dem på en 
god middag. vilket de räknar som personliga, medan de på frågan angående hur mycket 
pengar de lägger ner svarat 0 kronor eftersom att de inte ger gåvor i form av saker till kunder, 
då de inte anser att bjuda någon på middag är en gåva. 
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De som ger mellan 1-249 kronor ger fler personliga än affärsmässiga gåvor, medan de som 
ger mellan 250-499 ger mer affärsmässiga gåvor. En tendens som finns är att desto dyrare 
gåvor företagen ger ju mer affärsmässiga är de. På svarsalternativ två och uppåt, överväger de 
affärsmässiga gåvorna de personliga. Vid intervjuerna förklarade vi för respondenterna att de 
kan svara nej ifall de inte ger gåvor. Övriga som svarat nej tolkar vi som att gåvorna är 
affärsmässiga. 
 

Pr
oc

en
t

0
1
2

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4

 

Hur mycket pengar lägger ni ner på en genomsnittlig 
gåva? Är gåvorna ni ger personliga? 

Ja 
Nej 
Både och 

 0kr  1- 250- 500- 750- 
 249kr 499kr 749kr 1000kr 

 
Figur 9: Här jämför vi om respondenterna ger personliga gåvor och hur 
mycket en genomsnittlig gåva ligger på. 

 
 
4.3 Vad ger gåvor för utbyte? 
 
4.3.1 Upplevd kundnöjdhet 
 
21 % av företagen tycker att de har en tämligen hög grad av kundnöjdhet (se figur 10, bilaga 
B). Vi kan även se att de finns företag som upplever att deras kunder har en låg grad av 
kundnöjdhet. Medelvärdet ligger på 5,6 vilket är relativt högt. Regressionsanalysen visar på 
att inget samband föreligger mellan variablerna kundnöjdhet och givandet av gåvor (tabell 2, 
bilaga C). Eftersom att det är företagen som uppskattar vilken grad av kundnöjdhet deras 
kunder har innebär detta att kunderna kan vara av annan åsikt. Syftet med denna fråga var 
dock att jämföra och se ifall företagets eventuella givande av gåvor har något samband med 
deras uppfattning av kundernas kundnöjdhet. Här är det utbytet, det vill säga vad företagen 
upplever att de får i utbyte av sina kunder när de utför vissa handlingar som står i fokus och 
då spelar det ingen roll vad kunderna egentligen tycker.  
 
4.3.2 Kundernas lojalitet 
 
De flesta företagen tycker att deras kunder har medel till hög grad av lojalitet (se figur 11, 
bilaga B) och medelvärdet ligger här på 5,1. Det finns företag som svarat att deras kunder har 
en låg grad av lojalitet. Här beror svaren på hur respondenterna har tolkat frågan. Ifall de 
anser att lojalitet är detsamma som återkommande kan deras svar bero på om deras utbud är 
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av sådan karaktär att kunderna är återkommande med många års mellanrum. Ett exempel kan 
vara privatpersoner som bygger hus. De bygger oftast bara ett hus och blir därför sällan 
återkommande. Med lojalitet menas i denna fråga ifall kunderna vänder sig till samma företag 
vad det än gäller eftersom att de är nöjda med vad de får. En del kunder går till största delen 
efter pris och för dem spelar det ingen roll till vilket företag de vänder sig till och är då inte 
lojala mot företaget. Angående regressionsanalysen kan vi här utläsa att det inte finns något 
samband mellan givandet av gåvor och kundernas lojalitet. Med det menas att givandet av 
gåvor inte leder till högre lojalitet. 
 
4.3.3 Återkommande kunder 
 
När det gäller återkommande kunder har de flesta företagen svarat att de har en hög grad och 
medelvärdet ligger även här som kundernas lojalitet på 5,1 (figur 12 i bilaga B). Det finns 
även respondenter som svarat att de inte har återkommande kunder och som vi ovan nämnt 
(under 4.3.2 kundernas lojalitet) kan bero på typ av produkter/tjänster som företagen erbjuder. 
Regressionsanalysen visar att det inte heller här förekommer något samband mellan 
återkommande kunder och givandet av gåvor. Emellertid föreligger det ett signifikant 
statistiskt samband mellan kundernas lojalitet och återkommande kunder vilket indikerar att 
respondenterna har svarat liknande på dessa och därmed kan ha ansett att frågorna hade 
liknande innebörd. 
 
4.3.4 Tillströmning av nya kunder 
 
Tillströmning av nya kunder är ganska jämnt fördelade från låg till hög grad (figur 13, bilaga 
B). Detta kan ha att göra med att det är många olika marknader som företagen verkar inom 
trots att det de alla tillhör byggbranschen, till exempel elektriker, målare och husbyggare. 
Regressionsanalysen visar här på att inget samband föreligger mellan givandet av gåvor och 
tillströmning av nya kunder. 
 
4.3.5 Lönsamhet 
 
Över 60 % (figur 14, bilaga B) tycker inte att lönsamheten överhuvudtaget påverkas av 
givandet av gåvor till sina kunder. Detta är emellertid en svår fråga att svara på eftersom det 
är svårt att uppskatta om gåvor har någon påverkan och i så fall hur mycket. Denna fråga är 
också känslig att svara på när det handlar om intjänandet av pengar kopplat ihop med gåvor, 
vilket kan innebära att respondenterna inte är helt ärliga för att inte framstå som oetiska. Det 
är inte ett oetiskt beteende att tjäna pengar men dock hur företagen går tillväga för att göra det 
kan vara oetiskt. Att ge gåvor är inte heller ett oetiskt beteende så länge de inte går över 
gränsen till mutor. 
 
4.3.6 Relationer 
 
De flesta företagen upplever att de har väldigt bra affärsrelationer med sina kunder och inget 
företag har svarat lägre än alternativ fyra (figur 15 i bilaga B). Här ligger medelvärdet på 6,0 
och därmed högst. Inget signifikant statistiskt samband föreligger här med givandet av gåvor. 
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5 DISKUSSION 
 
Här diskuterar vi resultatet från undersökningen och jämför med teorin. Vi kommer även att 
ta upp ytterligare aspekter som består av kommentarer som respondenterna gett under 
enkätundersökningen för att få en större förståelse för problematiken angående gåvor. 
 
Fassin (2005) skriver att etiska problem är något som lätt kan uppkomma vid nystartande av 
företag. Wempe (2005) menar att det krävs av företagen att de rättar sig efter lagen och guidas 
av moraliska värderingar. Detta kan dock vara svårt då lagen är väldigt oklar angående var 
gränsen går mellan gåvor och mutor enligt Philips (1984). Detta framkom även i 
enkätundersökningen då flera respondenter kommenterade att lagstiftningen borde vara 
tydligare på vad en gåva är för något genom att tydligt förklara vad en gåva är och vad en 
muta är. Ingen fixerad värdegräns har ställts i lagtexten för gåvor (Cars, 1983), vilket även vi 
har kommit fram till i studien, detta gör det omöjligt för en företagare att avgöra vad som är 
en gåva och vad som är en muta eftersom att detta till stor del avgörs med hänsyn till yttre 
omständigheter enligt Wästerfors (2004) och Cars (1983) samt hur mottagaren upplever gåvan 
enligt De Geer (Teliachefer, 2005). Detta är väldigt subjektiva kriterier och därför omöjligt 
för en person att avgöra vad en annan person tycker. Cars (2002) menar att en gåva eller muta 
kan bestå av något som är attraktivt för kunden såsom presentkort, förmånliga rabatter, 
kontanter, varor och så vidare. En företagare gav kommentaren att han ansåg att hans kunder, 
vilka är privatkunder, uppskattade mer att få ett lägre pris eller rabatt på arbetet än att få 
gåvor. Här kan vi också se att det är svårt för företagen att veta vad en gåva kan innefatta för 
något. Några respondenter sade sig inte våga ge gåvor bara för att lagtexten var för 
”flummigt” formulerad och att de då inte visste var gränsen mellan en gåva och en muta går. 
Ett fåtal företag kände också mer eller mindre att de var tvungen att ge gåvor till sina kunder 
för att kunna hävda sig i konkurrensen då den är väldigt tuff. 
 
Andra respondenter tyckte att det var för lite gåvor som gavs och tyckte att det skulle finnas 
ett större skattemässigt utrymme för att kunna ge gåvor. Speciellt vid starten av ett företag för 
att uppmärksamma eventuella framtida kunder och för att lättare kunna slå sig in på 
markanden. En av respondenterna kunde tänka sig att ge bort en jacka, väska eller något 
liknande med logga på, det skulle till exempel inte vara en vas som hamnade hemma på 
bordet hos chefen. Mer gåvor men gåvor kopplat till företaget (reklam) tyckte dessa 
respondenter. Flera respondenter var också eniga i att de flesta människor tycker om att få 
gåvor. Fassin (2005) påpekar att just starten av ett företag är ett område med oetiskt beteende 
detta på grund av att entreprenören måste från endast en idé skapa ett framgångsrikt företag, 
alltifrån resursinsamlandet till en färdig produkt eller tjänst som ska säljas in hos 
omgivningen. Relationen mellan kunder och leverantörer menar Wempe (2005) är ett område 
där oetiskt uppförande förekommer enligt entreprenörernas personliga upplevelser som 
rapporterats. 
 
Många av företagen som sade sig inte ge några gåvor, förklarade att de gärna bjöd ut sina 
kunder på krogen eller på restaurang för att visa sin uppskattning. Vilket säkert många av dem 
som svarade att de gav gåvor också gör. Holmström (2004) anser att det lätt uppstår 
gränsdragningsproblem när det gäller gåvor och representation. Detta kan vi se på 
respondenternas svar då några säger att de inte ge gåvor men gärna bjuder ut sina kunder på 
middag. Dessa företag räknar inte då representation som en gåva då de inte förknippar detta 
med ett föremål. Med detta menar vi att företagen till exempel räknar en blomma, chokladask 
eller en jacka som de ger till kunderna som en gåva men inte maten och drycken som de 
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bjuder på ute på restaurangen. En respondent, som sa att denne gärna bjuder ut sina kunder på 
krogen, fick ofta påbackning av sin revisor eftersom han inte tog in några kvitton för den sprit 
som kunderna drack under kvällen. Detta då företagaren tyckte att det var onödigt att springa 
och samla in kvitton från servitrisen. Detta beteende betraktas som oetiskt, bland annat med 
hänsyn till att det påverkar den bokföringsmässiga aspekten i företaget. 
 
Vissa företag tycker att det inte ska behövas ge gåvor överhuvudtaget för att visa 
uppskattning. De menar att uppskattning visar de genom hur företaget uppträder gentemot 
kunden. Fassin (2005) menar däremot att påtryckningsmedel är nödvändigt för att erhålla 
kontrakt och uppmärksamma företaget i budgivningar, men anser samtidigt att gränserna 
mellan lobbying och korruption ibland är överskridna. Några av respondenterna tyckte att det 
var dyrt att ge bort gåvor samt att de inte tyckte att det gav något tillbaka. En företagare som 
hållit på länge i branschen tyckte att det var ”galet” att vissa kunder ”kräver” av företagen att 
de ska få något från företaget för att de ska stanna som kunder hos företaget. Detta kan vi se 
är ett resultat i att respondenterna verkar på olika marknader som har annan konkurrens och 
andra kunder inom byggbranschen. 
 
Emerson (1976) skriver att ju oftare en handling belönas hos en person desto mer troligt är det 
att personen fortsätter att genomföra handlingen. Resultatet från regressionsanalysen (se tabell 
2 bilaga C) visar att det inte föreligger något signifikant samband mellan konkurrensnivån och 
hur viktigt företag tycker det är med givandet av gåvor vid starten av företag, nya relationer 
eller existerade relationer. Detta innebär att de flesta av respondenterna inte tycker att det är 
viktigt att ge gåvor för att bygga upp och bibehålla affärsrelationer. Fler tyckte däremot att det 
är viktigare att ge gåvor vid redan existerande affärsrelationer än att bygga nya. Detta kan 
bero på att företag tycker det är viktigare att försöka bibehålla relationer som är bra än att 
försöka hitta nya relationer som de ska bygga upp. Detta kan vi även se att teorin styrker. 
Molm och Cook (1995) menar att relationer formas och underhålls allt eftersom aktörerna 
förser varandra med nytta och med detta menar författarna att det är viktigt att båda parterna 
ger och tar för att en relation ska kunna bevaras, annars kommer samarbetet att upphöra. Att 
fler tyckte att det var viktigare att ge gåvor för att upprätthålla affärsrelationer kan också bero 
på att företag ger bort julklappar till sina kunder vilket kan ha påverkat. Med det menar vi att 
när företagen ger bort julklappar ger de till redan existerade kunder. Fassin (2005) menar, som 
tidigare nämnts, att påtryckningsmedel är nödvändigt för att erhålla kontrakt och därmed få 
kunder. Att många respondenter då säger att de inte tycker att det är speciellt viktigt att ge 
gåvor innebär inte att de ej använder sig av påtryckningsmedel utan att de inte just använder 
sig av gåvor. Många av respondenterna i vår studie är småföretagare vilket kan innebära att de 
har mycket privatkunder. En kommentar som vi fick från en respondent var att givandet av 
gåvor inte gav något för företaget. Respondenten ansåg istället att kunderna hellre uppskattade 
ett rabatterat pris istället för gåvor eftersom att kunderna var just privatpersoner. 
 
Allt handlar om utbytet som företagen får tillbaka från kunden. Företagarna vill tjäna på det 
de gör och tjänar de inget på att ge gåvor finns det ingen mening med det. Emerson (1976) 
menar också att människor tar medvetna val baserat på självintresse innan en handling 
genomförs. Därmed förklaras att vi inte hittade något samband mellan givandet av gåvor och 
graden av kundnöjdhet, lojalitet, återkommande kunder, tillströmningen av nya kunder och 
påverkan på lönsamheten. Efter resonemanget i ovanstående stycke angående privatpersoner, 
anser vi att givandet av gåvor inte har något samband med dessa variabler eftersom att 
respondenternas kunder mer uppskattar exempelvis ett rabatterat pris.  
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60 % av respondenterna har svarat att de lägger ner upp till 500 kronor på gåvor till sina 
kunder. Här har vi som tidigare nämnt kommit fram till att det inte finns någon fixerad 
värdegräns för en gåva enligt Cars (1983) och därför kan vi inte säga vid vilken summa som 
en gåva övergår till en muta. Som Wästerfors (2004) menar är det de yttre omständigheterna 
samt hur mottagaren uppfattar gåvan (Teliachefer, 2005) som främst styr ifall gåvan är en 
muta eller inte. 
 
Fassin (2005) skriver att ledare alltid kommer att konfronteras av svåra val som innebär etiska 
dilemman samt att det inte tillhandahålls nog med etiska riktlinjer inom affärslivet för chefer 
och entreprenörer angående de vardagliga sysslorna, detta trots den positiva utvecklingen som 
skett på området. Detta kan vi angående gåvor se i studien på att det inte finns en fixerad 
värdegräns för gåvor samt att lagstiftningen i övrigt är väldigt oklar. Vidare menar Ertzgaard 
(2004) att syftet med ett affärsmässigt samarbete grundar sig på tron att man tillsammans 
skapar ett större värde än vad man gör ensam. Det är här viktigt att samarbetets fördelar 
överstiger insatsen och de eventuella nackdelar som samarbetet leder till (Erzgaard, 2004), 
vilket inte givande av gåvor verkar göra för småföretagarna som har privatkunder. Deras 
kunder uppskattar mer andra aspekter som ett lägre pris. 
 
Barbee (2005) skriver att småföretagare strävar efter att uppnå en hög standard av 
sanningsenlighet, rättvisa, ärlighet och relationer. Det vi kan se är att enkätundersökningen 
verkar bestå av en majoritet av mindre företag med främst privatkunder och de anser att det 
inte är lika viktigt att använda gåvor som medel för att bygga affärsrelationer. Därmed menar 
vi inte att det är tvärtom för stora företag med stora kunder. Kanhända använder sig mindre 
företag av andra oetiska metoder som förmånliga rabatter på tjänsterna eller produkterna som 
vi har hittat indikationer på i enkätundersökningen. I studien kom vi även fram till företagen 
inte förknippade förmånliga rabatter med mutor och inser kanske inte därmed att de faktiskt 
har ett oetiskt beteende. Flera företag berättade också att det har varit mycket mutor i 
branschen men att det har avtagit. Om detta gäller alla företag på alla marknader i branschen 
eller endast en speciell del av branschen är svårt att säga då vår studie inte fokuserade på 
detta. 
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6 AVSLUTNING 
 
Avsnittet redogör för de slutsatser vi kommit fram till i samband med undersökningen. Med 
slutsatserna avser vi besvara syftet med uppsatsen. Avslutningsvis presenterar vi förslag till 
vidare forskning. Även i detta kapitel kommer vi att ta upp kommentarer som respondenterna 
gett i enkätundersökningen då dessa kan vara till hjälp för att få en bättre förståelse. 
 
6.1 Slutsatser 
 
I resultatet vi fått fram kan vi se att det varken finns något samband mellan konkurrensnivån 
och givandet av gåvor eller givandet av gåvor och byggandet och bibehållandet av 
affärsrelationer. Vi kom fram till att det kan bero på att de flesta av företagen vi har intervjuat 
var mindre företag med privatkunder. Där är det inte lika viktigt att använda gåvor som ett 
medel att bygga och bibehålla affärsrelationer. En kommentar som en respondent gav var att 
det är för dyrt att ge gåvor samt att det inte gav något. En annan respondent tyckte vidare att 
det är vanvettigt att vissa kunder mer eller mindre kräver att de ska få något från företagen för 
att stanna som kund. Detta kan bero på att företagen är av större karaktär och att det är en hög 
konkurrens mellan företagen, företagen känner sig tvingade att ge gåvor för att utmärka sig 
över sina konkurrenter. Flera företag menade också att det kan vara viktigt med gåvor och att 
de gärna ger mer gåvor men inte törs då lagarna idag är svåra att tyda med var gränsen mellan 
en gåva och muta går. Företagarna är rädda för att åka fast och tycker inte att det är värt 
risken. 
 
Vissa företag uppgav att de inte gav några gåvor men att de gärna bjuder ut sina kunder på 
middagar. Middagar räknas även som representation och ses som en slags gåva, detta tyder på 
att lagstiftningen måste förbättras betydligt för att företag inte ska handla oetiskt omedvetet 
eller att företag med gott samvete ska veta var gränsen går för att kunna uppmuntra sina 
blivande och existerande kundkretsar. Att de skattemässiga reglerna är tydliga angående vad 
som är skatterättsligt och inte skatterättsligt avdragsgillt, innebär inte att det är en mall som 
säger var gränsen går mellan en gåva och en muta. En slutsats vi kan dra när det gäller 
definitionen av gåvor och mutor är att företagen inte riktigt vet var gränsen går och vad en 
gåva är för något. Även lagstiftningen är väldigt otydlig i sin formulering. 
 
Många företag vill visa viktiga kunder sin uppskattning för att de ska stanna kvar som kunder 
på företaget och tycker att lagtexten ska förtydligas för att de ska kunna ge gåvor och detta 
inom ramen för vad som är lagligt. Flera företagare nämnde också att gåvor har varit väldigt 
vanligt förekommande men att det nu är på väg bort. En orsak till att mindre gåvor 
förekommer inom byggbranschen kan bero på att media uppmärksammat många skandaler 
bland annat Systembolaget och Gotlandsbolaget som skakat om i affärsvärlden. 
 



 AVSLUTNING  
   
 

23 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då det inte förekom något signifikant samband mellan givandet av gåvor och byggandet och 
bibehållandet av affärsrelationer i studien måste det finnas andra variabler som kunderna 
uppskattar mer. Ett förslag är att genomföra en fallstudie och välja ett antal olika företag från 
olika branscher och undersöka vilka faktorer som företagen använder för att bygga och 
bibehålla affärsrelationer. Möjligtvis använder de sig av pris, kvalitet och rykte eller tar hjälp 
av bidrag som ges vid nystartandet av ett företag för att slår sig in på marknaden och detta 
genom att de kan ha ett lägre pris än konkurrenterna. 
 
Ett annat förslag är att genomföra samma studie som denna men på två olika grupper där ena 
urvalet består av större företag som har varit aktiva i byggbranschen ett antal år och det andra 
urvalet som består av relativt nystartade företag. Sedan jämföra dessa och se ifall det 
föreligger någon skillnad. 
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ENKÄT 
 
Vi är två studenter som skriver en D-uppsats vid Luleå Tekniska Universitet och uppsatsen 
handlar om nystartande företag och hur de bygger sina affärsrelationer. Alla svar kommer att 
behandlas anonymt och kommer inte att kunna spåras till källan. Enkäten kommer att ta 
mellan 3-10 minuter att behandla. 
 
Med gåvor menar vi i denna enkät större gåvor, inte reklam gåvor såsom pennor och dylikt. 
 
Nummer: 

• När grundades företaget: 
• Antal anställda: 
• Befattning inom företaget: 

 
 

1) Hur pass konkurrensutsatt är Er bransch? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Låg konkurrens    Hög konkurrens 

 
 

2) Är Era kunder till antalet i huvudsak 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Få     Många 

 
 

3) Är Era kunder till storlek i huvudsak 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Små  Stora 
 
 
4) Är det vanligt att Ni ger gåvor till Era kunder? 

 
 1 2 3 4 5 6 7 
  Inte vanligt     Mycket vanligt 

 
 

5) Är gåvorna Ni ger personliga? 
 
 Ja Nej 
 
 

6) Hur viktigt tycker Ni det är att ge gåvor vid starten av ett företag för att bygga upp 
affärsrelationer? 

 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Inte viktigt     Mycket viktigt 
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7) Tycker Ni att det generellt sett är nödvändigt att ge bort gåvor för att bygga nya 
affärsrelationer? 

 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Inte nödvändigt    Mycket nödvändigt 
 

 
8) Tycker Ni att det är angeläget att ge bort gåvor för att upprätthålla redan existerande 

affärsrelationer? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Inte angeläget     Mycket angeläget 
 
 
9) Hur mycket tid lägger Ni ner på att bygga och bibehålla affärsrelationer? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
  Inte mycket     Väldigt mycket 

 
 

10) Hur mycket pengar brukar Ni ungefär lägga ut på en genomsnittlig gåva? 
................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 
 
11) Vilken grad av kundnöjdhet upplever Ni att Era kunder generellt sett har? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Låg grad  Hög grad 
 
 
12) Vilken grad av lojalitet har Era kunder generellt sett? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Låg grad  Hög grad 
 
 
13) I vilken grad är Era kunder återkommande? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Låg grad  Hög grad 
 
 
14) Vilken grad av tillströmning av nya kunder har Ni? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Låg grad  Hög grad 
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15) I vilken grad inverkar givandet av gåvor Eran lönsamhet? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Låg grad  Hög grad 
 
 
16) Hur pass bra anser Ni att Era affärsrelationer är generellt sett? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket dåliga Mycket bra 
 
 
17) Har Du något att tillägga om varför Ni ger bort gåvor? 
................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 
 

18) Har Du något övrigt att tillägga om gåvor? 
................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

Vi tackar för Eran medverkan! 
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Hur pass konkurrensutsatt är Er bransch? 

 Låg   Hög  
 konkurrens konkurrens

Figur 1: Beskriver konkurrensen i branschen. 
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Är era kunder till antalet i huvudsak 

Få Många 

 
Figur 2: Visar om företagen har många eller få kunder. 
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Är Era kunder till storlek i huvudsak 

Figur 3: Visar hur stora i storlek företagens kunder är. 
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 Små Stora 

Hur viktigt tycker Ni det är att ge gåvor vid starten 
av ett företag för att bygga upp affärsrelationer? 

  

Inte  Mycket 
viktigt   viktigt 

 
Figur 5: Förklarar hur viktigt företagen tycker det är att ge 

 gåvor för att bygga affärsrelationer vid starten av ett företag . 
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Tycker Ni att det generellt sett är nödvändigt att 
ge bort gåvor för att bygga nya affärsrelationer? 

 
 

Figur 6: Förklarar hur viktigt företagen tycker det  
är att ge gåvor för att bygga nya affärsrelationer. 
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Tycker ni att det är angeläget att ge bort gåvor för 
att upprätthålla redan existerande affärsrelationer? 

 Inte Mycket 
nödvändighet  nödvändigt 

 Inte   Mycket  
 angeläget    angeläget 

 
 

Figur 7: Förklarar hur viktigt företagen tycker det  
är att ge gåvor för att upprätthålla affärsrelationer. 
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Hur mycket tid lägger Ni ner på att bygga och 
bibehålla affärsrelationer? 

 

 Inte Väldigt  
 mycket mycket 

Figur 8: Beskriver hur mycket tid det läggs ner  
för att bygga och bibehålla affärsrelationer. 
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Vilken grad av kundnöjdhet upplever Ni att Era 
kunder generellt sett har? 

 Låg Hög  
 grad  grad 

Figur 10: Här visar figuren vilken kundnöjdhet 
företagen upplever att deras kunder har. 
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Vilken grad av lojalitet har Era kunder generellt sett? 

 Låg Hög  
 grad  grad 

 
Figur 11: I denna graf ser vi hur företagen upplever deras kunders lojalitet. 
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I vilken grad är era kunder återkommande? 

 Låg Hög 
 grad grad 

 
Figur 12: Visar på vilken grad av återkommande kunder företagen har. 
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Vilken grad av tillströmning av nya kunder har NI? 

 
Figur 13: Här kan vi se hur företagen upplever  

 Låg Hög 
 grad  grad 

graden av tillströmning av nya kunder. 
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I vilken grad inverkar givandet av gåvor Er lönsamhet? 

 Låg Hög 
 grad grad 

 
Figur 14: Visar i vilken grad givandet av gåvor påverkar lönsamheten. 
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Hur pass bra anser Ni att era affärsrelationer är generellt sett? 

Mycket  
 bra 

 
 

Figur 15: I denna figur kan vi se hur företagen upplever att deras 
affärsrelationer är generellt sett gentemot deras kunder. 
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TABELLER 

 

Tabell 1: Medelvärde 

Medelvärde   
Hur pass konkurrensutsatt är Er bransch? 5,2
Är Era kunder till antalet i huvudsak 5,4
Är Era kunder till storlek i huvudsak 4,5
Är det vanligt att Ni ger gåvor till Era kunder? 2,5
Är gåvorna Ni ger personliga? 0,5

Hur viktigt tycker Ni det är att ge gåvor vid starten av ett företag för att bygga upp 
affärsrelationer? 2,4

Tycker Ni att det generellt sett är nödvändigt att ge bort gåvor för att bygga nya 
affärsrelationer? 2,0

Tycker Ni att det är angeläget att ge bort gåvor för att upprätthålla redan existerande 
affärsrelationer? 2,6
Hur mycket tid lägger Ni ner på att bygga och bibehålla affärsrelationer? 4,8
Hur mycket pengar brukar Ni ungefär lägga ut på en genomsnittlig gåva? 2,3
Vilken grad av kundnöjdhet upplever Ni att Era kunder generellt sett har? 5,6
Vilken grad av lojalitet har Era kunder generellt sett? 5,1
I vilken grad är Era kunder återkommande? 5,5
Vilken grad av tillströmning av nya kunder har Ni? 4,1
I vilken grad inverkar givandet av gåvor Eran lönsamhet? 1,7
Hur pass bra anser Ni att Era affärsrelationer är generellt sett? 6,0
 



 BILAGA C 
   
 

 

Tabell 2: Regressionsanalys 

Frågor Signifikans 

Hur pass konkurrensutsatt är Er bransch?/ Är det vanligt att Ni ger 
gåvor till Era kunder? 0,8163 

Hur pass konkurrensutsatt är Er bransch? / Hur viktigt tycker Ni det är 
att ge gåvor vid starten av ett företag för att bygga upp affärsrelationer? 0,9014 

Hur pass konkurrensutsatt är Er bransch? / Tycker Ni att det generellt 
sett är nödvändigt att ge bort gåvor för att bygga nya affärsrelationer? 0,1422 

Hur pass konkurrensutsatt är Er bransch? / Tycker Ni att det är 
angeläget att ge bort gåvor för att upprätthålla redan existerande 
affärsrelationer? 0,6860 

Hur pass konkurrensutsatt är Er bransch? / Hur mycket tid lägger Ni 
ner på att bygga och bibehålla affärsrelationer? 0,2876 
    

Är det vanligt att Ni ger gåvor till Era kunder? / Vilken grad av 
kundnöjdhet upplever Ni att Era kunder generellt sett har? 0,0913 

Är det vanligt att Ni ger gåvor till Era kunder? / Vilken grad av lojalitet 
har Era kunder generellt sett? 0,6454 

Är det vanligt att Ni ger gåvor till Era kunder? / I vilken grad är Era 
kunder återkommande? 0,0762 

Är det vanligt att Ni ger gåvor till Era kunder? / Vilken grad av 
tillströmning av nya kunder har Ni? 0,4972 

Är det vanligt att Ni ger gåvor till Era kunder? / I vilken grad inverkar 
givandet av gåvor Eran lönsamhet? 0,1115 

Är det vanligt att Ni ger gåvor till Era kunder? / Hur pass bra anser Ni 
att Era affärsrelationer är generellt sett? 0,5443 
Är det vanligt att Ni ger gåvor till Era kunder? / Kunder till storlek 0,3820 
Kunder till antal / Kunder till storlek 0,5642 

I vilken grad är Era kunder återkommande? / Vilken grad av lojalitet 
har Era kunder generellt sett? 0,0029 
 


