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Abstract  
The purpose of this thesis was to investigate CEO´s understanding of Responsible 

Leadership and their perceptions of Social Responsibility for stakeholders health.  

Semi-structured qualitative interviews were carried out among a purposive sample of 

ten CEO´s representing a variety of sectors. Content analysis was conducted to identify 

patterns and categories in the data.  

Four categories were identified in the data. The interviewed CEO´s perceptions of the 

role of responsible leader were to contribute, inclusiveness, create a community and 

structure. Their understanding of CSR and stakeholder´s health and well-being was 

largely limited to their own organization (internal stakeholders). Although they could 

see that their activities affected other stakeholders, it was not their first priority. 

 

Keywords: Responsible Leadership, CSR, Stakeholder Theory, CEO, Social 

Responsibility  
 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka Verkställande direktörers (Vd) föreställningar 

om Ansvarsfullt ledarskap och deras uppfattningar om socialt ansvar för intressenternas 

hälsa. 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes bland ett ändamålsenligt urval av 

tio Vd:ar från företag som representerar olika sektorer. Innehållsanalys utfördes för att 

identifiera mönster och kategorier i data. 

Fyra kategorier identifierades i data. De intervjuade Vd:arnas föreställning om rollen 

som ansvarig ledare var att bidra, inkludera, skapa en gemenskap och struktur. Deras 

förståelse för CSR och intressenters hälsa och välbefinnande var i stor utsträckning 

begränsad till sin egen organisation (interna intressenter). Även om de kunde se att 

deras aktiviteter påverkat andra intressenter, så var det inte deras första prioritet. 

 

Nyckelord: Ansvarsfullt Ledarskap, CSR, Intressentmodellen, Intressentteorin, Vd, 

Socialt ansvar.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Ansvarfullt ledarskap 

Ledare är inbäddade i ett nätverk av intressenter så som anställda, kunder, leverantörer, 

vänner, familj, samhället med fler och deras relationer. Ett ansvarsfullt ledarskap är 

såväl ett socialt som etiskt fenomen (Pless, 2007) och kan beskrivas utifrån den 

rollmodell som presenteras i Thomas Maak och Nicola M. Pless artikel ”Resposible 

Leadership in a Stakeholder Society – A Relational Perspective” från 2006. Enligt 

rollmodellen behöver en ansvarsfull ledare agera utifrån rollerna: Visionär, Nätverkare, 

Medborgare, Tjänare, Förändringsförespråkare, Storyteller (Berättare), Förvaltare, och 

Coach.  

 

Visionär: Förutom att vara karismatisk så behöver en ansvarsfull ledare kunna utveckla 

och ha en vision av en önskad framtid och en väg samt medel att för att komma dit. 

 

Nätverkare: En ansvarsfull ledare placerar sig i mitten av ett nätverk och dess relationer. 

Detta sätt att leda är en skarp kontrast till det traditionella hierarkiska sättet att leda där 

ledaren sitter ensam på toppen, dit där andra inte kan komma nära. 

 

Tjänare: Ansvarsfulla ledare tjänar sina intressenter för att uppnå ett gemensam och 

äkta syfte.  

 

Medborgare och Förändringsförespråkare: En grund för medborgarskap är en känsla 

av att tillhöra en viss gemenskap där det finns möjlighet att vara aktiv medborgare och 

därigenom en förändringsförespråkare. En ansvarsfull ledare skapar således möjligheter 

för företagets intressenter att känna gemenskap samt möjligheter till delaktighet. Detta 

kan bland annat ske genom olika typer av kampanjer så som att tillsammans kämpa för 

mänskliga rättigheter eller klimatförändringarna. 

 

Storyteller (Berättare): Genom att skapa och sprida berättelser om företaget baserade på 

igenkännande, omtanke och ansvar så kan en ansvarsfull ledare bygga och upprätthålla 

de sociala och moraliska relationer som finns mellan företagsledare och olika 

intressenter.  
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Förvaltare: Ansvarfulla ledare agerar som förvaltare när de behåller sin personliga och 

professionella integritet. De skyddar det som de är anförtrodda till och styr företaget 

ansvarsfullt genom att definiera förändringar och använder företagets värderingar som 

moralisk kompass för att vidareutveckla organisationen.  

 

Coach: Ledaren som coach bidrar till bra relationer genom att främja 

samverkansförändringar och är öppen för kommunikation och konstruktiva 

konfliktlösningar. Ansvarsfulla ledare säkerställer genom ett coachande förhållningssätt 

att de interaktiva processerna är rättvisa och inkluderade så att människor från olika 

bakgrunder kan känna sig igenkända och respekterade. Detta uppmuntrar människor till 

att bidra med sin högsta potential. 

 

 

 
 

Bild 1. Modell för rollerna i ansvarsfullt ledarskap (Maak & Pless, 2006, s.107). 

 

 



 

 7 

1.2 Ansvarsfullt företagande (CSR) och Ansvarsfullt ledarskap 

Ansvarsfull företagande, (CSR – Corporate Social Responsibility), innebär att företag 

aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. CSR är den sociala pelaren i affärsmodellen 

Triple bottom line (people, profit, planet) för hållbar utveckling (Macassa, Franciscco & 

Mc Grath, 2017). CSR består av fyra perspektiv gällande företagens sociala ansvar: 

etiskt, politiskt, integrerande och instrumentell. Historiskt sett och fram till idag har det 

ansetts att företagen ”tar pengar” från aktieägarna när företagen väljer att satsa på 

sociala problem och samhällsproblem som inte direkt är kopplade till företaget. Men 

CSR spelar en viktig roll i det framtida sättet att driva företag då det stämmer överens 

med människors idéer om en positiv framtid (Freeman & Dmytriyev, 2017). Ett 

ansvarsfullt ledarskap som bidrar till ett ökat CSR-arbete stärker företagets relationer 

med såväl anställda som kunder, ägare och samhället – och dessutom tillväxten och 

lönsamheten i företaget. Även om CSR till stor del handlar om socialt ansvarstagande så 

kan CSR tillsammans med ett ansvarsfullt ledarskap visa vägen för företagen att ta 

ansvar för hur de påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt, ekologiskt som socialt 

perspektiv (ibid). 

 

1.3 Stakeholder theory/Intressentmodellen 

Intressentmodellen är ett populärt sätt att beskriva hur företag samverkar med olika 

aktörsgrupper (Nachemson-Ekwall 2016). Modellen nämns i litteraturen för första 

gången redan på 1960-talet av en svensk handelsekonom vid namn Eric Rhenman. Eric 

Rhenman hade fått i uppdrag av Svenska arbetsgivarföreningen att utreda företagens 

möjligheter att arbeta tillsammans med anställda och samhälle. Rhenman beskrev hur 

företag är beroende av goda relationer med flertalet intressenter trots att de olika 

intressenterna har olika mål men att företagsledningar måste söka lösningar som gynnar 

samtliga intressenter. Intressentmodellen har använts för att förklara såväl anställdas 

inflytande och utveckling av företags sociala och miljömässiga åtaganden genom CSR 

och hållbarhetsmål. Enligt Nachemson-Ekwall (2016) så dyker intressentmodellen upp i 

internationell litteratur på 1980-talet men benämns då som Stakeholder theory och Eric 

Rheman nämns inte utan amerikanen R Edvard Freeman. Intressentmodellen kritiseras 

ibland för att vara svår att utvärdera samt att företagsledare kan spela ut de olika 

intressenterna mot varandra och därigenom slippa ta ansvar (ibid). Men Stakeholder 

theory/Intressentmodellen kan bidra till att minska risken för att CSR används på ett 

oärligt sätt så som att täcka felaktigheter i företagen menar Freeman & Dmytriyev 
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(2017) om företagen arbetar ändamålsenligt och skapar värde för sina intressenter. 

Intressenterna är beroende av varandra och att skapa värde för samhällen (CSR) skapar 

inte spänningar mellan de intressenterna. Men det är som sagt av vikt att företagen 

arbetar ändamålsenligt och att ledarna har en känsla för meningen och syftet med 

företaget (Maak & Pless, 2006) för att skapa en hållbar affärsframgång och med värde 

för intressenterna samt för att vinna intressenternas förtroende. Detta kan uppnås genom 

regelbunden kommunikation och klarhet gällande företagets ekonomi samt hur företaget 

agerar ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. För att skapa mervärde för intressenterna 

så ser man även att det är viktigt för ledarna att se till intressenternas hjärtefrågor, det 

som håller dem samman det vill säga det som intressenterna har gemensamt (anställda, 

styrelse, aktieägarna, leverantörer, kunder, miljö). Men ledaren behöver även se till det 

som skiljer intressenterna åt. Att vara ledare i en organisation styrd av 

intressentmodellen kräver ett ledarskap byggt på såväl sociala relationer som på etiska 

grunder. Det vill säga ett ansvarsfullt ledarskap (ibid).  

 

2. Problemformulering 
Från folkhälsoperspektivet har mycket liten debatt ägt rum om hur CSR-politik och -

interventioner kan påverka befolkningens hälsa. CSR kan spela roll för intressenternas 

hälsa och ekonomisk framgång kan skapas genom en medvetenhet om miljömässiga, 

ekonomiska och sociala frågor såväl inom företaget som i samhället. Det är många olika 

faktorer som påverkar befolkningens hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Hälsofrämjande åtgärder sträcker sig utöver den enskilda människans beteenden till ett 

brett utbud av sociala, ekonomiska och miljömässiga insatser (Macassa, 2019). Det är 

strikt kopplat till hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga förhållandena där människor 

föds, växer, lever, arbetar samt ålder. Dessa faktorer kan ses som ett samspel mellan 

samhälle och individ (ibid). Hälsans bestämningsfaktorer beskrivs ofta i en modell (bild 

2). I denna modell återfinns begreppet livsvillkor som även ibland kallas levnads- och 

arbetsförhållanden. Genom ett ansvarsfullt ledarskap i kombination med CSR och 

Stakeholder theory/ Intressentmodellen kan företagen skapa mervärde för samhället, 

individer både inom och utanför sitt företag utan att det skapar spänningar mellan de 

olika intressenterna. Det finns i dagsläget forskning om CSR, om ansvarsfullt ledarskap 

och om Stakeholder theory/Intressentmodellen. Men kopplingen däremellan och hur 

detta påverkar intressenters hälsa, det vill säga folkhälsan, saknas. Denna studie kan 

bidra med kunskap inom detta fält.  
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Bild 2.  Regnbågsmodellen över hälsans bestämningsfaktorer. (Dahlgren & Whitehead, 

2007, s. 11). 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar Verkställande direktörer (Vd) har 

om CSR och rollen som ansvarsfulla ledare samt deras relation till intressenters hälsa 

och välbefinnande.   

Frågeställningarna är: Hur uppfattar Vd:ar ansvarsfullt ledarskap? Vilken förståelse har 

Vd:ar gällande socialt ansvar såväl inom organisationen som utanför? På vilket sätt 

uppfattar Vd:ar att det sociala ansvaret påverkar företagets intressenters hälsa och 

välbefinnande? 

 

4. Metod 

 

4.1 Datainsamlingsmetod  
Forskningsfrågan i denna studie avgör studiens kvalitativa metod. En kvalitativ studie 

har genomförts då syftet med studien är att undersöka tio Vd:ars förståelse för 

ansvarfullt ledarskap och deras uppfattningar om socialt ansvar för intressenters hälsa. 

Den kvalitativa datainsamlingsmetoden innefattar att samla in data genom intervjuer 

med tio Vd:ar. Den transkriberade intervjutexten analyseras sedan genom en 

innehållsanalys (Janlert, 2000).  
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4.2 Urval 

Urvalet baserades på att deltagarna ansågs lämpliga till att besvara studiens syfte, det 

vill säga ett icke-sannolikhetsurval (Janlert, 2000). Urvalet av informanter är ett 

ändamålsenligt urval då flera av de intervjuade ingår i ett nätverk av Vd:ar som 

forskaren redan hade tillgång till sedan tidigare. Urvalet inkluderar både kvinnor och 

män i olika åldrar samt företag från skilda branscher och omsättningar. Detta för att få 

ett brett och mångfasetterat material. En pilotintervju genomfördes i syfte att säkerställa 

intervjuguidens genomförbarhet. Eftersom kvaliteten i den intervjun blev bra så 

inkluderades den i studiens resultat.  

 

4.3 Intervjuer 

Genom semi- strukturerade intervjuer samlades data in. En intervjuguide, baserad på en 

artikel av Macassa et al (2017), togs fram av en forskargrupp vid Högskolan i Gävle 

(bilaga 1). Tack vare denna intervjuguide delades intervjun in i olika teman. Dessa 

teman var Bakgrund, Uppfattning om ansvarsfullt ledarskap, Kunskap om Ansvarfullt 

företagande (CSR), Aktiviteter för ansvarsfullt företagande, CSR och hälsa på 

gruppnivå samt Upplevda hinder. Intervjuerna genomfördes i företagens lokaler. Valet 

av intervjuplats utgick ifrån informantens val av plats. Innan intervjun fick 

informanterna ett mail med en informationstext samt förslag på tid för intervju samt att 

intervjun skulle pågå 30-45 minuter. Tidsbegränsningen ansågs relevant eftersom 

intervjuerna skedde på ordinarie arbetstid (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

 

4.4 Information om företagen där de intervjuade vd:arna är anställda 

Sex män och fyra kvinnor intervjuades. Åldersspannet var mellan 43-61 år. Samtliga 

företag återfinns i ett och samma län som finns i Mellansverige. Hälften av bolagen är 

kommunägda och den andra hälften är privatägda. Det största bolaget är ett privatägt 

globalt bolag och det minsta bolaget är ett privatägt enmansföretag. De tio företagen 

finns bland annat inom branscher som industri, produktion, bostadsbolag, design, 

rekreation och samhällsservice. Nedan (tabell 1) visas fakta om företagen där de 

intervjuade Vd:arna är anställda. Tabellen visar antalet anställda och företagets 

omsättning 2018. Tabellen visar även om företaget är inom privat eller offentlig sektor 

samt om det har en uttalad CSR-strategi. 
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Tabell 1. Redogörelse av företagsfakta 

Anställda Omsättning Sektor/ägarbild CSR-strategi 
10 14 miljoner Kommunalt bolag Ja 
9 7,5 miljoner Kommunalt bolag Nej 
8 25 miljoner Kommunalt bolag Nej 
5 6 miljoner Privat bolag Nej 
6 6,7 miljoner Privat bolag Nej 
94 143 miljoner Privat bolag Ja 
1 0,8 miljoner Privat bolag Nej 

115  219 miljoner Privat bolag Ja 
36 55 miljoner Kommunalt bolag Ja 
88 300 miljoner Kommunalt bolag Ja 

 

4.5 Genomförandet 

Intervjuerna spelads in med hjälp av en Smartphone och intervjuerna inleddes med att 

informanten gav sitt samtycke kring att intervjun spelades in (Ahrne & Svensson, 

2011). Alla tio intervjuer spelades in som ljudmaterial och de är mellan 25-60 minuter 

långa. Att spela in intervjuerna digitalt istället för exempelvis föra intervjuanteckningar 

bidrog till en frihet för intervjuaren då fokus kunde koncentreras till att lyssna till 

respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid transkriberingen erhölls tidigt en 

uppfattning om vad som var relevant material för studien. 

 

4.6 Dataanalys 

Det insamlade materialet från intervjuerna har analyserats med hjälp av en 

innehållsanalys vilket innebär att textmaterialet och dess innehåll tolkas och att de 

synliga och uppenbara komponenterna beskrivs (Olsson & Sörensen 2011). Samtliga 

intervjuer har transkriberats och i analysprocessen har skillnader och likheter i 

textinnehållet identifieras. Vid tolkningen av texten är det väsentligt att forskaren 

besitter kunskap rörande studiens sammanhang då kontext har en avgörande betydelse 

vid kreering av kategorier och teman i en innehållsanalys (Granskär & Höglund, 2008).  

Innehållsanalysen inleddes med en översiktsläsning av de tio transkriberade 

intervjuerna. Detta för att få en helhetssyn över respondenternas svar (ibid). Meningar 

som svarade på studiens syfte och problemställning valdes ut (Granheim &Lundman, 

2004). Dessa meningsenheter kondenserades och delades sedan in i olika koder, 

subkategorier och kategorier (tabell 2-5) (ibid).  
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Tabell 2. Resultat av innehållsanalys, kategori Bidra. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Ja, mår man bra så gör 
man bra. Jag kan inte 
förstå att folk inte vill 
erbjuda möjligheten. 
Sen kan jag förstå att 
man under perioder inte 
klarar av det. Men vi 
kan ju inte tro att bara 
politiker ska lösa ett 
problem. Det är ju vi 
som är samhället. Och 
då måste ju vi göra 
någonting. (D) 

Politiker kan 
inte lösa alla 
problem. Det 
är vi som är 
samhället. 

Politik och 
samhälle 

Samhälls-
utveckling 

  
Jag tror att det vi kan 
skapa är en viss 
trygghetsnivå där 
människor som annars 
skulle känna sig 
ensamma och lite 
utanför får känna att de 
är inte så konstiga. Utan 
de är bara en del av en 
förändring som är en 
samhällsförändring. Det 
är allt fler som mår 
dåligt, som går in i 
väggen och som 
behöver hitta nya 
viktiga saker i livet. (G) 

Annars skulle 
människor 
känna sig 
ensamma. En 
del av 
samhälls-
förändringen. 
Hitta nya 
viktiga saker i 
livet. 

Ensamhet, 
livsval och 
samhälls-
förändring 

Hållbarhet 
och samhälls-
förändring 

Bidra 

Så det är väl några av 
de faktiska åtgärder 
som vi gör för att få till 
långsiktighet. Och 
samtidigt då så får man 
ju till ett rykte om att 
man är en bra 
arbetsgivare och att 
man bryr sig om 
personalen och att det är 
en attraktiv arbetsplats. 
Vilket vi behöver. Men 
sedan spelar det ju 
ingen roll hur attraktiva 
vi är som arbetsgivare 
om det inte finns 
bostäder, skola, 
sjukvård och bra 

Åtgärder som 
vi gör för att få 
till 
långsiktighet. 
Bry sig om 
personalen och 
vara en 
attraktiv 
arbetsplats. 
Samhälls-
funktioner på 
fritiden 
behöver 
fungera. Vara 
med och 
påverka. 

Åtgärder för 
lång-
siktighet. 
Attraktiv 
arbetsgivare 
och 
samhälls-
engageman
g. 

Lång-
siktighet och 
engagemang 
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aktiviteter att göra när 
man inte är på jobbet. 
Så därför måste vi gå in 
och göra och vara med 
och påverka där också. 
(F) 

 

 

Tabell 3. Resultat av innehållsanalys, kategori Inkludera. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det är viktigt när vi 
nyrekryterar att vi lär de 
som kommer in hur 
viktigt det är hur man 
agerar och är i de här 
sammanhangen. Kanske 
får det här att leva 
vidare. (J) 

Lära de nya hur 
man agerar och 
är i olika 
sammanhang. Få 
det att leva 
vidare.  

Beteende Kultur 

  
Och jag tror att vi 
behöver det. Lite 
vackert omkring oss. 
Och jag tror att 
människan behöver lite 
mer landsbygd. För att 
må bra i sinnet. Det tror 
jag. Jag tror inte att vi 
är skapta alla att bo i en 
storstad i en lägenhet 
och grå byggnad och 
jobba halvt ihjäl oss. 
(E) 

Vackert 
omkring oss. 
Människan 
behöver mer 
landsbygd och 
mindre stad. Må 
bra i sinnet. 

Vackert 
omkring 
oss. 
Landsby
gd och 
stad. Må 
bra. 

Livsmiljö och 
hållbarhet 

Inkludera 

Jag har ju låtit mig 
påverkas. För jag kan 
inte allting. Så vad kan 
jag lära mig av dem och 
ta vidare i mitt liv och 
sen lära ut? Så att var 
nyfiken och att våga 
ställa om. Det här 
modet också. Att lyssna 
in. Man utgår ju från 
sina egna 
förutsättningar, man sen 
att våga ändra på sig. 
(B) 

Låta sig 
påverkas. Lära 
sig av andra för 
att ta sig vidare. 
Vara nyfiken 
och modig.  

Inspirera
s av 
andra 
och vara 
nyfiken.  

Nyfikenhet   
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Tabell 4. Resultat av innehållsanalys, kategori Gemenskap. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Tillit och förtroende är 
på något sätt 
baskriterier som 
behöver vara på plats 
för all ytterligare 
prestation och viljan att 
tillhöra ett lag. Och om 
vi litar på varandra och 
känner en tilltro så kan 
ju du och jag i sak vara 
oöverens ganska ofta, 
men vi har inga 
problem med varandra 
för det. Vi har bara 
olika uppfattningar. 
Men vi vågar lita på 
varandra och vi strävar 
åt samma håll. (H) 

Tillit och 
förtroende och 
viljan att 
tillhöra ett lag. 
Om vi litar på 
varandra så 
känner vi 
tilltro. Vi 
vågar lita på 
varandra och 
sträva åt 
samma håll.  

Tillit och 
tilltro. 
Till-
hörighet. 
Sträva åt 
samma 
håll. 

Tillhörighet 

Gemenskap 
Mår personalen bra och 
känner att de har den 
sociala biten på plats på 
jobbet så tror jag att 
man får, vi som ledare 
får så mycket tillbaka. 
Det är min känsla. Det 
är mycket roligare när 
man ser att personalen 
skrattar tillsammans än 
som det var förr, när jag 
kom hit. Då var det 
nästan jämt någon som 
grät för att de var i 
luven på varandra. Det 
var fruktansvärt. (I) 

Mår 
personalen bra 
så får man 
mycket 
tillbaka. Det är 
roligare när 
man skrattar 
tillsammans.  

Må bra 
och 
skratta 
tillsamm
ans. 

Tillsammans 

  

Huvudsaken är att man 
tar sig tiden och lyssnar 
på de problem som 
människor har. För ofta 
så tänker man inte, man 
ser bara sitt eget 
problem framför 
ögonen och varför man 
inte tar sig fram. (A) 

Tar sig tid att 
lyssna på 
människors 
problem så 
man kan ta sig 
framåt. 

Lyssna 
till andra 
och ta 
sig 
framåt. 

Till-
gänglighet 
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Tabell 5. Resultat av innehållsanalys, kategori Struktur. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Ett ansvarsfullt 
ledarskap skulle jag 
definiera som att man 
respekterar de 
uppgjorda hierarkierna. 
(A) 

Ansvarsfullt 
ledarskap är att 
respektera 
uppgjorda 
hierarkier. 

Respekt, 
ansvar och 
ordning. 

Ordning 

  
Sen har du ju 
arbetsuppgifter som du 
ska genomföra. Och de 
här uppgifterna som ska 
göras ska leda till 
resultat. Då behöver du 
några saker. Du behöver 
mål, du behöver budget, 
formell kompetens. (B) 

Arbetsuppgifte
r ska leda till 
resultat. Du 
behöver mål, 
budget och 
kompetens. 

Resultat, 
mål, 
budget och 
kompetens
. 

Mål och plan   

Ja, att man bryr sig om 
och tar hand om både 
personal och ekonomin. 
Så att man har koll. Så 
att man vet vad som 
händer. För har man 
ingen ekonomi då blir 
det jobbigt för de 
anställda också. Så 
någonstans hänger det 
ihop. Att ha koll på 
siffror och försäljning 
och så här. För att då 
har man ju ett ansvar 
för de som är anställda. 
Och det är lika om det 
börjar gå dåligt, att man 
talar om det i tid och att 
man har ett ansvar för 
dem så att de kan 
planera sina liv också. 
Så egentligen är det väl 
ekonomin även där. Att 
det är ett ansvar. Både 
för företaget och de 
anställda. Det blir en 
trygghet för alla. För 
ekonomi är trygghet. 
(E) 

Bry sig om 
personalen och 
ekonomin. Allt 
hänger ihop. 
Ansvar för de 
anställda. 
Planering av 
livet. Trygghet 
för alla. 
Ekonomi är 
trygghet. 

Bry sig 
om. 
Ekonomi 
och 
ansvar. 
Planering 
och 
trygghet. 

Helhet, 
ansvar och 
trygghet. 

Struktur 
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4.7 Forskningsetiska överväganden 

För att kunna genomföra och uppnå en etisk godtagbar studie baseras den på fyra etiska 

grundprinciper: Informationskravet, samtyckeskravet, kravet om konfidentialitet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2018, s. 439). Respondenterna blev, via mail, skriftligen 

informerade om de etiska grundprinciperna genom ett missiv. I detta missiv (bilaga 2) 

beskrevs frivilligheten att delta samt rätten om att avbryta och avsluta intervjun. 

Studiens syfte beskrevs även tydligt. Likaså beskrevs det hur de insamlade uppgifterna 

skulle användas för denna studie och att deltagarna skulle var anonyma.  

 

5. Resultat  
Studiens resultat redogörs med hjälp av fyra kategorier. Dessa kategorier redogör för de 

intervjuade Vd:arnas upplevelser av att bidra, inkludera, gemenskap och struktur 

gällande socialt ansvar och sin roll som ansvarsfull ledare. Varje kategori speglar det 

som karaktäriserar de subkategorier och koder som kommer från de kondenserade 

meningsenheterna (se tabell 2-5). Nedan presenteras kategorierna och deras tre olika 

subkategorier.  

 

5.1 Bidra 

Samtliga Vd:ar var av uppfattningen att de bidrar till utveckling av en större helhet. 

Denna helhet består inte enbart av den egna organisationen utan också utanför 

organisationen. De ansåg sig bidra till samhällsutvecklingen. Detta genom att agera 

långsiktigt och engagerat samt genom att skapa trygghet och aktiviteter även utanför 

arbetstid för sina anställda. Det här såg man bidra till en hållbar och positiv 

samhällsförändring.  

 

5.1.1 Samhällsutveckling  

Vd:arna ansåg att de genom att ta ansvar bidrog till att lösa vissa samhällsproblem och 

insåg att de är en del av samhället och till samhällsutvecklingen.  

 

”Ja, mår man bra så gör man bra. Jag kan inte förstå att folk inte vill erbjuda 

möjligheten. Sen kan jag förstå att man under vissa perioder inte klarar av det. Men vi 
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kan ju inte tro att bara politiker ska lösa ett problem. Det är ju vi som är samhället. 

Och då måste ju vi göra någonting.” (Respondent D) 

 

Vid de kommunala bolagen såg Vd:arna att de hade ett större ansvar för att verka för 

samhället. 

 

”Därför blir det ju automatiskt så att kommunala bolag, trots att man lyder under 

samma regler som privata bolag, med oskrivna regler inte kan bete sig som privata 

bolag. Det står ingen stans att det är så. Men i allmänhetens ögon är det så det är. Och 

när det kommer till företags sociala ansvar så har ju vi att verka för kommunens bästa. 

Det är ju därför kommunen äger ett bolag, man vill att man ska verka för kommunens 

bästa. Och kommunens bästa, där finns ju medborgarna.” (Respondent A) 

 

5.1.2 Hållbarhet och samhällsförändring  

Att ta ansvar för människor och vara medveten om samhällsförändringar ansåg flera av 

Vd:arna var viktigt. Det handlar om såväl livsval som hållbarhet. 

 

”Jag tror att det vi kan skapa är en viss trygghetsnivå där människor som annars skulle 

känna sig ensamma och lite utanför får känna att de inte är så konstiga. Utan de är 

bara en del av en förändring som är en samhällsförändring. Det är allt fler som mår 

dåligt, som gå in i väggen och som behöver hitta nya viktiga saker i livet.” (Respondent 

G) 

 

Vikten av att ändra arbetssätt i samhället för en mer hållbar människa betonade flera av 

de intervjuade Vd:arna. 

 

”Idag, om jag går tillbaka till den här utredningen som vi håller på med, den har jag 

initierat på grund av att jag känner att det inte är hållbart för oss att jobba som vi gör. 

För idag kan vi göra allt och inget. Vi måste ha tydligare riktlinjer. För att vi kan jobba 

24/7 och det är inte okej.” (Respondent B) 
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5.1.3 Långsiktighet och engagemang 

Långsiktighet ansågs av många vara en nyckel till framgång. Att se hur det man bidrar 

med till samhället på lång sikt även gynnar företagets anställda. 

 

”Så det är väl några av de faktiska åtgärderna som vi gör för att få till långsiktighet. 

Och samtidigt då så får man ju till ett rykte om att man är en bra arbetsgivare och att 

man bryr sig om personalen och att det är en attraktiv arbetsplats. Vilket vi behöver. 

Men sedan spelar det ju ingen roll hur attraktiva vi är som arbetsgivare om det inte 

finns bostäder, skola, sjukvård och bra aktiviteter att göra när man inte är på jobbet. Så 

därför måste vi gå in och göra och vara med och påverka där.” (Respondent F) 

 

De flesta av de intervjuade Vd:arna såg främst hur man bidrog till samhället lokalt och 

nationellt. Men en av Vd:arna kunde se hur företaget även bidrog andra länders 

utveckling.  

 

”Sen ser ju jag att jag ger ju de länderna, ibland kan det vara så negativt att lägga ut 

produktion till andra länder, men samtidigt får man ju också se att i en sådan 

produktion så hjälper du ju andra länder att bygga det landet. För utan jobb så kommer 

ju de aldrig att få en ekonomi i sitt land.” (Respondent (E) 

 

5.2 Inkludera 

 

Vikten av ett inkluderande förhållningssätt som omfattar socialt ansvar på samhällsnivå 

var något som samtliga Vd:ar berörde. Att inkludera och skapa möjligheter såväl inom 

organisationen som utanför ansågs av de intervjuade Vd:arna skapa ett mervärde för 

såväl medarbetarna och andra intressenter. 

5.2.1 Kultur 

Att dela med sig av företagskulturen ansåg några av Vd:arna vara viktigt. De var stolta 

över sin företagskultur och ville att den skulle leva vidare. 

 

”Det är viktigt när vi nyrekryterar att vi lär de som kommer in hur viktigt det är hur 

man agerar och är i de här sammanhangen. Kanske får det här leva vidare.” 

(Respondent J) 
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Man såg sig även ha ett ansvar att vara med och ändra på kulturer som inte bidrog till 

inkludering i samhället.  

 

”Just att inte lägga värderingar i framförallt personer som kommer hit. Jag vet att 

många blir åldersdiskriminerade. Och det är helt fel. Det har jag själv varit med om. 

Att bli åldersdiskriminerad. Det här måste vi hitta ett förhållningssätt för.” (Respondent 

B) 

5.2.2 Livsmiljö och hållbarhet 

Att skapa en vacker och hållbar livsmiljö ansågs vara viktigt för att skapa inkludering. 

 

”Och jag tror att vi behöver det. Lite vackert omkring oss. Och jag tror att människan 

behöver lite mer landsbygd. För att må bra i sinnet. Det tror jag. Jag tror inte att vi är 

skapta alla att bo i en storstad i en lägenhet och grå byggnad och jobba halvt ihjäl 

oss.” (Respondent E) 

 

Inom ett av de kommunala bolagen fanns tydliga riktlinjer om arbetet med en hållbar 

livsmiljö. 

 

”Ja, dels att vi har ju en ägare då som i vårt fall är en kommun som har satt upp ganska 

tydliga riktlinjer kring hur man ska jobba med hållbarhet och att vi ska vårda den plats 

som vi verkar och lever på.” (Respondent C) 

 

5.2.3 Nyfikenhet 

Att låta sig påverkas av sina medarbetare och omgivning var det flera av Vd:arna som 

tog upp. Det kunde handla om att våga vara nyfiken och modig. 

 

”Jag har ju låtit mig påverkas. För jag kan inte allting. Så vad kan jag lära mig av dem 

och ta vidare i mitt liv och sen lära ut? Så att vara nyfiken och att våga ställa om. Det 

här modet också. Att lyssna in. Man utgår ju från sina egna förutsättningar, men sen att 

våga ändra på sig.” (Respondent B) 

 

Att nyfiket lyssna till sina medarbetare ansågs av en Vd vara en överlevnadsfråga.  
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”Jag tror att om man inte gör det, om man inte låter medarbetarna vara med och titta 

på en långsiktigt hållbar utveckling för medarbetarna, organisationen och allting, då 

kommer inte vi att finnas kvar i framtiden. Så det här är en överlevnadsfråga.” 

(Respondent F) 

 

5.3 Gemenskap 

Att aktivt jobba för en känsla av gemenskap ansåg flera av Vd:arna vara viktigt. Att 

skapa tillit, förtroende och ta sig tid att lyssna och en miljö som uppmuntrar till skratt 

och vidareutveckling. 

5.3.1 Tillhörighet 

Att våga lita på varandra och sträva åt samma håll är en del av att bygga gemenskap.  

 

”Tillit och förtroende är på något sätt baskriterier som behöver vara på plats för all 

ytterligare prestation och viljan att tillhöra ett lag. Och om vi litar på varandra och 

känner tilltro så kan ju du och jag i sak vara oöverens ganska ofta, men vi har inga 

problem med varandra för det. Vi har bara olika uppfattningar. Men vi vågar lita på 

varandra och vi strävar åt samma håll.” (Respondent H) 

 

Genom bra villkor kan fler företag vara med och bidra till en känsla av tillhörighet och 

gemenskap. 

 

”Så om vi småföretagare får bra villkor så kan vi anställa fler, ta in fler på praktik, 

arbetsträning, språkträning och få fler människor att må bättre.” (Respondent D) 

 

5.3.2 Tillsammans 

När personalen kan skratta tillsammans så mår de ofta bra samt att det ökar till känslan 

av gemenskap. Att ha roligt tillsammans ansåg flera av Vd:arna vara viktigt. 

 

”Mår personalen bra och känner att de har den sociala biten på plats på jobbet så tror 

jag att man får, vi som ledare, får så mycket tillbaka. Det är min känsla. Det är mycket 

roligare när man ser att personalen skrattar tillsammans än som det var förr, när jag 
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kom hit. Då var det nästan jämt någon som grät för att de var i luven på varandra. Det 

var fruktansvärt.” (Respondent I) 

 

En av Vd:arna poängterade att oavsett vem du är så skapar du tillsammans med andra 

ett kitt som håller ihop och skapar glädje.  

 

”Man ska respektera varandra för sina likheter och olikheter och så vidare. Titta på att 

det är bra att vi inte är lika. Unga som gamla. Män och kvinnor. Och de med svensk 

bakgrund och de med utländsk bakgrund. Och mixen blir ju jättebra när man får till 

den. Och sen att man ska ha roligt. Alltså det är ju inte gravallvarligt allting vi gör. 

Den här glädjen blir ju kittet i alltihopa.” (Respondent F) 

 

5.3.3 Tillgänglighet 

Att vara tillgänglig och lyssna till människor för företaget och processer framåt ansåg 

flertalet av Vd:arna. 

 

”Huvudsaken är att man tar sig tiden och lyssnar på de problem som människor har. 

För ofta så tänker man inte, man ser bara sitt eget problem framför ögonen och varför 

man inte tar sig fram.” (Respondent A) 

 

Att vara delaktig och inkluderande ansågs vara en del av tillgängligheten. Och det 

bidrog till att människor ville gå tillsammans i team. 

 

”Att man har involverat personalen. Att man är ett team. Att man är delaktig. 

Inkludering. Att man stärker folk så pass att det går tillsammans i processen.” 

(Respondent G) 

 

5.4 Struktur 

De intervjuade Vd:arna ansåg att det är viktigt med någon form av struktur för att belysa 

var ansvaret ligger och vem som bör ta det. Det handlar bland annat om ordning, mål, 

plan och helhet.  

5.4.1 Ordning 

Att ha respekt och ordning ansågs vara viktigt av framför allt en av Vd:arna.  
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”Ett ansvarsfullt ledarskap skulle jag definiera som att man respekterar de uppgjorda 

hierarkierna.” (Respondent A) 

 

En annan Vd beskrev ordning som en förutsättning för att en grupp ska fungera.  

 

”Jag är inte ledare för ledarrollen eller föra att det skulle vara viktigt för mig att vara 

ledare. Men jag förstår att det finns ett behov av en ledare på ett företag likväl som det 

måste vara en ledare i en flock om man tänker djur och djurhållning. För det har man 

ju sett när man har haft hästar, det är alltid en som blir ledare.” (Respondent I) 

5.4.2 Mål och plan 

En annan del av struktur beskrevs som mål och plan. Planen ansågs vara viktig för att 

skapa både mål och mening. 

 

”Sen har du ju arbetsuppgifter som du ska genomföra. Och de här uppgifterna som ska 

göras ska leda till resultat. Då behöver du några saker. Du behöver mål, du behöver 

budget, formell kompetens.” (Respondent B) 

 

Att vara med och påverka och bidra i system med kompetens tyckte en Vd var en viktig 

del av styrelsearbetet.  

 

”Vi lägger ganska mycket tid på det i styrelsearbetet. Där har vi många kreativa 

stunder kring omvärldsbild, system och mönster. Och var i det samhället ska vi vara för 

att bidra med det mesta i vår kompetens? Var ska vi lägga kraften så att det blir till 

någonting bättre? Hur ska vi få människor att känna sig lite tryggare när omvärlden 

känns skrämmande t ex? Så att skapa trygghet. Bygga trygghet och gemenskap känns 

jätteviktigt. Och kan jag inte bygga det för att jag har ett för litet företag inom företaget 

så behöver jag bygga det kring företaget.” (Respondent G) 

5.4.3 Helhet, ansvar och trygghet 

Ekonomi ansågs av samtliga Vd:ar vara en förutsättning för den struktur som behövs för 

att bedriva ett företag. Man såg det som sitt ansvar att ha ordning på ekonomin, både för 

företagets skull men även för de anställdas skull.  
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”Ja, att man bryr sig om och tar hand om både personal och ekonomi. Så att man har 

koll. Så att man vet vad som händer. För har man ingen ekonomi då blir det jobbigt för 

de anställda också. Så någonstans hänger det ihop. Att ha koll på siffror och försäljning 

och så här. För att då har man ju ett ansvar för de som är anställda här. Och det är lika 

om det börjar att gå dåligt, att man talar om det i tid och att man har ett ansvar för dem 

så att de kan planera sina liv också. Så egentligen är det väl ekonomin även där. Att det 

är ett ansvar. Både för företaget och de anställda. Det blir en trygghet för alla. För 

ekonomi är trygghet.” (Respondent E) 

 

Att dra in jobb till företaget sågs som en del av ansvaret och tryggheten.  

 

”Det är ju jag som ser till att jobben kommer in. Och då är det ju mitt ansvar att se till 

att det kommer jobb så att jag kan betala löner på det. Och det är ju grunden, angående 

fyrkantighet, så är ju det grunden. För om de inte får löner så har de ingen inkomst. 

Och då kan vi inte bidra.” (Respondent D) 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de intervjuade Vd:arnas föreställning om Ansvarsfullt ledarskap är 

att bidra, inkludera, skapa gemenskap och struktur. Resultatet visar även på att de 

deltagande Vd:arna ser Ansvarsfullt ledarskap och CSR övervägande ur perspektivet 

arbetsplatsen och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det är i betydligt mindre 

utsträckning de nämner hälsa och välbefinnande hos grupper utanför företaget. Kanske 

beror det på att den största delen av interaktionen i vardagslivet sker i anslutning till 

organisationen (Ahre & Papakostas, 2015). Att Vd:arna inte mer påtagligt pratar om 

samhällsutmaningar, så som folkhälsa och välbefinnande på samhällsnivå, kan även 

bero på att företagens storlek och omsättning är relativt liten och svaren kan antas bli 

annorlunda för stora företag. På grund av det faktum att det inte finns några tidigare 

studier på relationen mellan Ansvarsfullt ledarskap och externa intressenters hälsa och 

välmående så är det svårt att jämföra resultatet i denna studie. Återkommande 

inställning bland Vd:arna var att de bidrog till människors försörjning och ekonomi. 

Detta kan bero på att egen försörjning anses i det svenska folkhemmet vara en viktig 

princip för samhällets organisering och en definition av sociala rättigheter (De los 
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Reyes & Mulinari, 2005). En ytterligare möjlighet de såg var att bidra till en vackrare 

och mer hållbar livsmiljö. Och i studier kan man se att naturmiljöer som upplevs som 

lugna, fridfulla och artrika har en stärkande effekt på människors hälsa (Stigsdotter et al, 

2016). Ett hinder som de intervjuade Vd:arna kunde se för att utöva CSR var dels 

ekonomi, struktur och hierarki. En egenhet i organisationer är att det alltid finns en 

struktur (Abrahamsson & Andersen, 2000). I alla organisationer finns en hierarki, 

vilken inte kan önskas bort (ibid). Ett upplevt hinder var även att medarbetarna kunde 

uppleva det som ett ytterligare krav från organisationens ledning att arbeta med CSR 

(Gurt, Schwennen & Elke, 2011). Detta kan antas inte heller gälla större företag, då det 

kanske finns en specifik avdelning som arbetar med och har ansvaret för CSR.   

 

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom denna studie är explorativ kan resultatet inte generaliseras i relation till vad 

Vd:ar i stort anser om Ansvarsfullt Ledarskap och CSR. Syftet med studien var att i 

första hand grovt kartlägga förhållanden, att lära mer inom området och att få en 

uppfattning om rimliga hypoteser (Janlert, 2000). Det centrala vid intervjuerna var att 

skapa en stämning där respondenterna kände frihet och trygghet att utforma svaren 

utifrån sig själva utan att styras av intervjuaren. En fördel med individuella intervjuer är 

att respondenterna får möjlighet att känna trygghet med att kunna uttrycka sina åsikter 

eftersom det primära är att ta reda på vad respondenten upplever kring något (Malterud, 

2009). Nackdelar med denna metod är att respondenterna, trots att frågorna utgick ifrån 

en intervjuguide, inte fick samma följdfrågor eftersom dessa formades efter 

respondentens svar (Bryman, 2002). Svaren kan då inte i sin helhet jämföras. En 

innehållsanalys kan utföras på olika abstraktionsnivåer. Man kan antingen se till det 

manifesta innehållet, det som uttrycks direkt i texten. Ett annat sätt är att analysera det 

latenta innehållet, vilket betyder att forskaren gör en tolkning av textens innebörd. 

Enligt Granheim och Lundman (2004) så sker det alltid någon form av tolkning av en 

text. Så har även skett i denna studie, även om analys i denna studie har skett främst på 

den manifesta nivån. 

 

6.3 Implikationer och framtida forskning 

Denna studie lyfter fram tio Vd:ars föreställningar om Ansvarsfullt ledarskap och deras 

uppfattningar om socialt ansvar för intressenters hälsa. Trots att företagen där dessa 

Vd:ar är anställda är olika stora så var svaren likartade ur perspektivet arbetsplatsen och 
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medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Svaren och resultatet antas bli ett annat om 

studien skulle genomföras hos större företag med en högre omsättning och som verkar 

på ett större geografiskt område. En sådan forskning vore intressant och viktig att 

genomföra. Denna studies resultat kommer att ligga till grund för framtida forskning 

som ska genomföras av gruppen för CSR och Population Health Research vid 

Högskolan i Gävle. 

 

7. Slutsats 
De intervjuade Vd:arnas föreställningar om rollen som ansvarsfulla ledare är att bidra, 

inkludera, skapa gemenskap och struktur. Deras förståelse för CSR och intressenters 

hälsa och välbefinnande begränsas i stort till den egna organisationen. De kan se att 

övriga intressenter påverkas men det är inte primärt för dem att fokusera på det. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide – Ansvarsfullt Ledarskap och Socialt ansvar i företag 

Bakgrund 
Antal anställda? 

Omsättning? 

Ägarbild? 

Kön? 

Hur många år har du arbetat i företaget? 

Vilken befattning har du? 

 

Ansvarsfullt Ledarskap (Uppfattning) 
Q1 – Hur skulle du beskriva en ansvarsfull ledare? 

 

Q2 – Vilken typ av åtgärder (t ex beslutsprocesser) tycker du kännetecknar en 

ansvarsfull ledare? 

 

Q3 – Med utgångspunkt från vår diskussion (ovan), hur definierar du ett ansvarsfullt 

ledarskap? 

 

Kunskap om CSR/Socialt ansvar 
Q4 – Vad betyder CSR/Socialt ansvar för dig och ditt företag? 

 

CSR/Socialt ansvar aktiviteter 
Q5 – Hur utövar ni CSR/Socialt ansvar på ert företag? Hur arbetar ni med det? Har ni 

några speciella strategier och policys kring det? Vilket är det bästa sättet att jobba med 

CSR på? 

 

Q6 – Varför utövar ni CSR på ert företag? För vem är era CSR aktiviteter viktiga och 

vad blir effekten av dem? 

 

Q7 – Vad är din personliga åsikt om CSR/Socialt ansvar? 

 

Q8 – Om man skulle anta att vissa CSR-aktiviteter (Sociala ansvars aktiviteter) är 

viktigare än andra – vilka skulle de vara då? 
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CSR och hälsa på befolknings- och gruppnivå 
Q9 – Vilken betydelse har era CSR-aktiviteter (Sociala ansvars aktiviteter) på 

medarbetarnas hälsa och välmående? 

 

Q10 – På vilket tätt påverkar era CSR-aktiviteter (Sociala ansvars aktiviteter) på 

befolkningens hälsa och välmående? 

 

Styrkor/drivkrafter och hinder 
Q11 – Vad är det som driver CSR/Socialt ansvar framåt i ert företag? 

 

Q12 – Vilka hinder upplever du att det finns för att jobba med CSR/Socialt ansvar i ert 

företag? Och hur skulle du vilja utveckla CSR/Socialt ansvar i ert företag? 
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Bilaga 2 

Missiv - Följebrev 

Jag heter Frida Stål och skriver under våren 2019 min kandidatuppsats i 
Folkhälsovetenskap, Högskolan i Gävle, under rubriken: "Vd:ars förståelse om 
ansvarsfullt ledarskap och deras uppfattning om socialt ansvar för intressenters hälsa". 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur företagsledare uppfattar CSR, det vill säga 
företagets sociala ansvar, och vad det innebär att vara en ansvarsfull ledare samt hur 
detta kan påverka såväl interna som externa intressenters hälsa och välbefinnande. 

I denna studie kommer jag intervjua tio Vd:ar och jag är glad att du är en av dem. 
 
Intervjuguiden innehåller 12 frågor och själva intervjun ska inte ta mer än 45 minuter. 
Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 13 och 14. Vi kommer tillsammans 
överens om tid och plats för intervjun. Intervjun kommer att spelas in digitalt för att jag 
ska kunna lyssna igenom intervjun och tolka materialet för att sedan använda det i min 
uppsats. Intervjumaterialet kommer enbart att tolkas av mig och eventuellt min 
handledare. Det inspelade materialet kommer att raderas när uppsatsen är slutförd. Alla 
uppgifter om dig kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att din identitet 
inte kommer att avslöjas eller kunna spåras.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun om du så önskar.  
 
Resultatet av min studie presenteras i min kandidatuppsats. Arbetet antas vara slutfört i 
juni 2019.  
 
Genom att medverka bidrar du med viktig information kring ett ämne som det idag 
finns begränsad forskning om. Självklart kommer du att få ta del av min uppsats och jag 
återkommer gärna till dig i höst och redovisar resultatet.  
 
 
5 mars 2019 
 
Med vänlig hälsing 
 
 
Frida Stål



 

 

 


