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Sammanfattning 

Organisationer har i och med globaliseringen fått en allt större makt och med det även ett 

större ansvar över den omgivning de verkar. Att företag implementerar corporate social 

responsibility (CSR) i sin verksamhet har blivit allt vanligare på grund av yttre påtryckningar 

och förväntningar. Implementeringen av CSR kräver att företag har en fungerande intern 

kommunikation. Detta för att abstrakta mål och strategier ska kunna omsättas till en mer 

konkret nivå längre ner i verksamheten. Det förutsätter att medarbetare förstår arbetet med 

CSR och sin roll i det hela. Syftet med denna studie är att undersöka om CSR kan anses vara 

implementerat i ett större industriföretag och vilken betydelse den interna kommunikationen 

har för detta. Utifrån formulerat syfte har dessa frågeställningar härletts: 

 

 Hur kan organisationens arbete med att leda och planera implementeringen av CSR 

beskrivas? 

 På vilket sätt kan organisationens interna kommunikation av CSR beskrivas?  

 Vilka hinder och möjligheter gällande intern kommunikation av CSR kan identifieras 

och hur kan dessa förstås?   

 

Empirin har insamlats via intervjuer med strategiskt utvalda personer inom det valda 

industriföretaget. Studien utgår från teorier om intern kommunikation och strategisk 

implementering. Undersökningen visar att företaget inte har lyckats implementera CSR på 

grund av en bristande intern kommunikation. Analysen indikerar att en komplex 

organisationsstruktur skapar variationer i kommunikation och implementering samtidigt som 

ansvariga på strategisk nivå har valt att inte kommunicera CSR-strategin i sin helhet. Det kan 

därav tänkas påverka medarbetares förmåga att kunna relatera sina dagliga arbetssysslor till 

det övergripande hållbarhetsarbetet. Vilket i sig kan ha resulterat i att en motivationsklyfta har 

uppstått mellan strategisk och operativ nivå. Det kan förklaras med att en informations- och 

kunskapsförskjutning har minskat medarbetares förståelse för CSR-strategin och därmed 

deras möjligheter att omsätta CSR från ord till handling. Ett till synes bristfälligt internt 

kommunikationssystem kan därmed sägas göra CSR till en pappersprodukt.  

 

Nyckelord: CSR (Corporate social responsibility), Implementering, Intern kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

Due to globalization, organizations have gained ever-increasing power, and also have greater 

responsibility in the environment they operate. The fact that companies implement corporate 

social responsibility (CSR) in their business has become more common due to external 

pressure and expectations. The implementation of CSR requires of companies to have an 

effective internal communication system. This allows abstract objectives and strategies to be 

transformed into a more concrete level further down the organization. It assumes that 

employees understand the CSR- related work and their part to play. The purpose of this study 

is to investigate if CSR permeates a major industrial company and the importance of internal 

communication. Based on the stated purpose, these questions have been derived: 

 

 How can the organization's management and planning implementation of CSR be 

described? 

 In what way can the organization's internal communication of CSR be described? 

 What obstacles and possibilities regarding internal communication of CSR can be 

identified and how can these be understood? 

 

The empirical data has been collected through interviews with strategically selected 

individuals within the chosen industrial company. Due to ethical reasons, the company will be 

anonymous and so also the informants. The study is based on theories of internal 

communication and strategic implementation. The analysis indicates that a complex 

organizational structure creates variations in communication and implementation while at the 

same time, trategic-level managers have chosen not to communicate the CSR-strategy in its 

full context. It may therefore affect the ability of employees to relate their daily work to the 

overall sustainability work. Which may have resulted in a motivational gap having arisen 

between strategic and operational levels. This can be explained by the fact that an information 

and knowledge shift has reduced employee understanding of the CSR-strategy and thus their 

ability to transform CSR from word to action. An apparently inadequate internal 

communication system can thus be said to make CSR a paper product. 
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“There´s no business to be done on a dead planet” 

David Brower (Heslin & Ochoa, 2008) 

 

1.0 Inledning 

Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit ett allt mer omdiskuterat ämne och idag står 

företag under ständig övervakning gällande hur deras verksamhet påverkar samhället och 

miljön (Carroll, 1999). Det har därför blivit allt viktigare för företag att integrera 

samhällsansvar i sin övergripande företagsstrategi och sträva efter ett hållbart företagande 

(Grankvist, 2009; Crane, Matten & Spence, 2008). Detta kan vara en lång process som kräver 

att företag accepterar CSR som en given del i den verksamhet de framöver ska bedriva 

(Grankvist, 2009). Organisationer består av människor som samverkar mot gemensamma mål. 

Mellanmänskliga interaktioner kräver kommunikation och är vad som gör att organisationer 

överhuvudtaget kan finnas och utvecklas (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Tidigare 

forskning visar att en implementeringsprocess är beroende av en fungerande intern 

kommunikation (Heide et al. 2012; Maon, Lindgreen & Swaen, 2009; Nordisk 

kommunikation, 2009; Heslin & Ochoa, 2008; Eicher, 2006). Det ledningen planerar på 

strategisk nivå ska omsättas och integreras på operativ nivå. Arbetet med att implementera 

nya arbetssätt och värderingar kräver, med andra ord, av ledningen att kommunicera med 

organisationens alla nivåer (Eicher, 2006). Det blir därmed relevant att i samband med en 

undersökning av en implementeringsprocess även ta med aspekter av intern kommunikation. 

Syftet med denna studie är att undersöka om CSR kan anses vara implementerat i ett större 

industriföretag och vilken betydelse den interna kommunikationen har för detta. 

 

Denna studie bidrar med att inom ramarna för organisationssociologi undersöka 

implementeringen av en strategi, i det här fallet CSR. Det empiriska materialet kan därefter 

förstås med hjälp av teorierna intern kommunikation och strategisk implementering. Mot 

bakgrund av detta kommer aktuellt avsnitt föra läsaren genom en introduktion av begreppet 

CSR och kommunikation. Då forskningen kring detta område är så pass omfattande och 

spridd kommer endast en översiktlig genomgång att redovisas med relevans för syfte och 

frågeställningar. Avsnittet avslutas med en problemformulering och konkreta frågeställningar. 

1.1 Problembakgrund  

Begreppet CSR, även kallat socialt ansvarstagande i en svensk kontext (Grankvist, 2009), har 

sedan mitten av 1900–talet uppmärksammats allt mer i den politiska och offentliga debatten 

(Carroll & Shabana, 2010; Mintzberg, 1983). Trots detta nyväckta intresse är CSR inget nytt 

fenomen. Företag har sedan 1800-talet agerat ansvarstagande genom att bland annat bygga 

hus till sina anställda och deras barn (Neergaard, den Hond & de Bakker, 2007). Mot 

bakgrund av att ett antal företagsskandaler läckt ut i media på senare tid har en förväntan växt 

fram att företag mer seriöst ska förmedla vem dem är och vad de står för (Heide et al. 2012). 

Carroll och Buchholtz (2008) menar att tack vare olika sociala förändringar som exempelvis 

en ökad medvetenhet samt förväntan från befolkningen har ett nytt kontrakt skapats mellan 

samhället och organisationer. Mot bakgrund av detta kan arbetet med CSR sägas ha blivit till 
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en vanligt implementerad del i den verksamhet företag idag världen över bedriver (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008; Crane, Matten & Spence, 2008; Carroll, 1999). Trots omfattande 

forskning inom ämnet finns det ingen gemensam definition för denna typ av verksamhet 

(Sprinkle & Maines; 2010, Crane et al. 2008; Carroll, 1999;), men Europeiska kommissionen 

har valt att definiera CSR på detta vis:  

 

“Corporate social responsibility (CSR) refers to companies taking responsibility for their impact on 

society.” (Europeiska kommissionen, 2017). 

 

Det innebär att ett företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, detta ur såväl 

miljömässigt, etiskt, socialt samt ekonomiskt perspektiv tillägger Grafström, Göthberg och 

Windell (2008). Företag ska på frivillig grund arbeta med dessa områden utöver vad lagen 

föreskriver (Davis, 1973). Ett företag som endast uppfyller lagens minsta krav kan således 

inte sägas engagera sig i CSR (ibid). I sitt arbete med CSR satsar organisationer på olika 

aktiviteter riktat mot diverse intressentgrupper (Sprinkle & Maines, 2010). En intressent kan 

förklaras som en aktör eller en grupp som är beroende av företaget och som företaget i sin tur 

är beroende av (Grankvist, 2009). Företag kan förklaras som öppna system, vilket betyder att 

de både påverkar och påverkas av olika individer och organisationer i sin omgivning 

(Grafström et al. 2008). Dessa grupper kan exempelvis vara anställda, kunder, 

underleverantörer och ideella organisationer. En stor del av aktiviteterna riktar sig externt i 

form av bidrag till välgörenhetsändamål eller lokala föreningar. Andra aktiviteter riktar sig 

mot personalen i form av säker arbetsmiljö, hälsofrämjande aktiviteter och förmåner (Sprinkle 

& Maines, 2010).  

 

Med tiden har fokus skiftat från huruvida om CSR ska integreras till hur detta kan genomföras 

(Maon et al. 2009). Det blir därmed relevant att i samband med studier av 

implementeringsprocesser även ta hänsyn till hur detta kommuniceras. Den vanligaste 

utmaningen när ett företag ska införa nya arbetssätt är att minska glappet mellan strategisk 

och operativ nivå. Ledningen står inför den största utmaningen att få medarbetarna med på de 

ofta abstrakta planerna (Eicher, 2006). Det är chefer på mellannivå och medarbetare som har 

till uppgift att förverkliga strategin. Att dessa parter förstår bakgrunden till företagets CSR-

strategi och hur den påverkar dem samt omvärlden är därmed av vikt (Maon et al. 2009). 

Nordisk kommunikation beskriver i sin rapport “Intern kommunikation” (2009) att en väl 

fungerande kommunikation främst skapar två fördelar: förståelse och engagemang. 

Medarbetare som förstår förändringsarbetet blir tryggare och således mer engagerade. En 

organisations främsta länk till samhället är medarbetarna och dessa kan antingen stärka eller 

försvaga verksamheten. För att medarbetarna ska sprida ett enhetligt budskap och en positiv 

bild av organisationen behöver dessa informeras och göras delaktiga i förändringsarbetet 

(Strid, 1999).  

 

I takt med att socialt ansvarstagande tagit allt större plats i den offentliga debatten har även 

intresset för CSR-relaterad kommunikation ökat bland organisationer och forskare (Crane & 

Glozer, 2016). Även fast kombinationen intern kommunikation och integrering är något 

outforskad visar befintliga studier att medarbetare i många fall utesluts ur företagets CSR-
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arbete (Crane & Glozer, 2016; Bhattacharya, Sen & Korschun, 2011). Samtidigt som 

forskning visar på kommunikationens och medarbetarnas betydelse för en lyckad 

implementering (Heide et al. 2012; Maon et al. 2009; Nordisk kommunikation, 2009; Heslin 

& Ochoa 2008; Eicher, 2006). Om medarbetare exkluderas under implementeringsprocessen 

kan detta på lång sikt tänkas försvaga organisationen och dess sociala ansvarstagande genom 

att strategier och mål fastnar på strategisk nivå. Det finns ett antal forskare, däribland 

Dawkins (2005), Ligeti och Oravecz (2008) och Chaudhri (2016) som argumenterar för att det 

finns mycket kvar att studera gällande kommunikationen av CSR-relaterat arbete. Mer 

specifikt den interna kommunikationen då forskning kring extern kommunikation för tillfället 

dominerar litteraturen (Brunton, Eweje & Taskin, 2017; Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). 

 

1.3 Problemformulering 

Organisationer har idag, mer än förut, ett större inflytande och makt över samhället och 

omvärlden i övrigt. Detta mot bakgrund av den bland annat tekniska utveckling som 

möjliggjort en globaliserad marknad (Bauman, 2009). Organisationer och människor står i en 

direkt förbindelse med varandra eller snarare i ett ömsesidigt beroende till varandra 

(Grankvist, 2009; Norén et al. 2004). Grafström, Göthberg och Windell (2008) beskriver hur 

företag blivit en central ekonomisk institution i samhället. De har med andra ord en möjlighet 

att påverka rådande lokala och globala förhållanden. Företag bidrar till samhällsutvecklingen 

genom att erbjuda tillfällen till arbete och inkomst. Utöver detta tillhandahåller de produkter 

och tjänster som efterfrågas (ibid). På samma sätt blir då organisationen beroende av 

befolkningen som konsumenter och arbetskraft. De två kan således sägas förutsätta varandra i 

en slags balanserad relation baserad på förväntningar och erbjudanden. 

 

Regeringen (2015) uttrycker sig om Sverige som en ledande industrination. Detta med 

anledning av att svensk industri klarat av att anpassa sig till den globala ekonomin snabbare 

än många konkurrerande länder. Industrin skapar idag cirka en miljon jobb samtidigt som de 

står för den större delen av Sveriges exportintäkter. Industriföretag som är konkurrenskraftiga 

på en internationell marknad är därmed av stor betydelse för Sveriges välfärd (ibid). 

Grankvist (2009) menar att den privata sektorn ska ses som en kompletterande aktör i att axla 

det ansvarstagande som länge legat inom offentlig sektor. På grund av ekonomiska 

nedskärningar och en minskande offentlig sektor krävs det att fler ansvarstagande aktörer 

samverkar och förstärker varandra (Grankvist, 2009). Privata företag ska därmed ses som en 

växande samhällsaktör med ansvar utöver lagstiftningen.  

 

Forskning visar att större företag har bättre möjligheter att engagera sig i CSR (Husted & 

Salazar, 2006). Det visar sig däremot också att större företag ofta satsar mycket kapital på 

extern kommunikation medan implementeringen faller efter (Baumann-Pauly et al. 2013). Det 

existerar således en lucka mellan vad man påstås göra och vad man egentligen gör. Arbetet 

med CSR blir då till en pappersprodukt snarare än integrerade värderingar. Solidaritet, 

hållbarhet och integritet är värderingar som ofta försvinner på en konkurrerande marknad, 

men som i längden kan vara avgörande för om ett företag kan fortsätta existera eller inte 

(Bakosa, 2013). 
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Efter en översiktlig litteraturgenomgång kan relativt mycket forskning kring CSR och 

strategisk implementering identifieras. Däremot finns det färre studier inriktade mot 

industriföretag vilket ovan har argumenterats vara en bransch av stor betydelse för Sveriges 

välfärd. Större företag är ofta kritiserade för att inte visa på ett ärligt engagemang eller för att 

misslyckas med att integrera CSR i kärnverksamheten. Att medarbetarna är medvetna om och 

delaktiga i företagets CSR-arbete är viktigt för integreringen och detta ställer krav på en 

fungerande intern kommunikation. Det blir därmed intressant att undersöka den strategiska 

implementeringen av CSR i ett större industriföretag och den interna kommunikationens 

betydelse för detta. Studien befinner sig främst på mesonivå då fokus ligger på att titta hur 

CSR-arbetet genomsyrar vald organisation, men även på mikronivå då medarbetarna kan ses 

som bärare av CSR-relaterade värden 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om CSR kan anses vara implementerat i ett större 

industriföretag och vilken betydelse den interna kommunikationen har för detta. 

1.5 Frågeställningar 

 Hur kan organisationens arbete med att leda och planera implementeringen av CSR 

beskrivas? 

 På vilket sätt kan organisationens interna kommunikation av CSR beskrivas?  

 Vilka hinder och möjligheter gällande intern kommunikation av CSR kan identifieras 

och hur kan dessa förstås?   

 

1.6 Avgränsning 

Inom ramen för hållbart företagande kommer undersökningen att fokusera områdena 

implementering och intern kommunikation vilket blir mitt bidrag i den här studien. Uppsatsen 

är vidare begränsad till att omfatta ett större industriföretag. En avgränsning gällande marknad 

har således skett. Studien avgränsar sig till att omfatta informanter ansvariga för 

kommunikationen på strategisk och operativ nivå samt en ansvarig för området CSR. Det 

innebär att medarbetares uppfattningar inom produktion inte är föremål för vidare studier. 

Utöver detta har en avgränsning gällande den teoretiska referensramen genomförts då 

strategisk implementering och intern kommunikation är stora områden i sig. Det har lett till att 

relevanta delar av respektive perspektiv plockats ut för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

1.7 Disposition 

Studien inleds med ett bakgrundsavsnitt i vilket CSR ges en mer vid förklaring, begreppet 

intern kommunikation definieras och en kontextbeskrivning presenteras. Därefter sker en 

presentation av de teoretiska perspektiv som behandlas i denna studie. Följt av detta redogörs 

för den metodologiska ansatsen. Sedan presenteras studiens huvudsakliga resultat och därefter 



5 
 

förs en sammanfattande diskussion där syfte och frågeställningar blir besvarade. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 
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2.0 Bakgrund 

I detta avsnitt vidareutvecklas begreppet CSR och dess fyra dimensioner. Utöver detta 

kommer en fördjupning och definition av begreppen kommunikation och information att 

framföras. Genom att delge mer information om detta skapas en gemensam utgångspunkt 

inför vidare läsning. Förutom en fördjupning av begreppet CSR och kommunikation 

presenteras i bakgrunden en kontextbeskrivning. På grund av att organisationen endast är ett 

exempel på ett större fenomen samt med anledning av etiska skäl blir det således inte relevant 

att redovisa företagets namn utan endast dess karaktäristiska drag och arbete med CSR.      

 

2.1 Corporate social responsibility  

Det sägs att kärt barn har många namn och så är det även i det här fallet. Vanliga begrepp som 

figurerar i CSR-sammanhang är corporate citizenship, corporate responsibility och corporate 

sustainability (Grankvist, 2009). Alla, förutom det sistnämnda, är enligt Grankvist (2009) 

något bristfälliga. Hållbart företagande är ett paraplybegrepp som omfamnar alla CSR-

områden på ett sätt som inte de andra begreppen gör. Grankvist (2009) menar att hållbarhet 

reflekterar innebörden av CSR på ett rättvist sätt då det handlar om ett långsiktigt åtagande 

inom alla områden. På grund av detta kommer begreppen CSR, direktöversatt socialt 

ansvarstagande, och hållbart företagande att användas synonymt med varandra mot bakgrund 

av ovan redovisat argument. CSR som begrepp används på grund av att det är mest känt på 

marknaden och i folklig mening (ibid).     

 

Trots omfattande forskning angående fenomenet hållbart företagande saknas en allmänt 

erkänd definition (Sprinkle & Maines, 2010; Grankvist, 2009; Crane, Matten & Spence, 2008; 

Carroll, 1999). Carroll (1999, 2016) argumenterar för att litteratur kring CSR kan spåras så 

långt tillbaka som till 1930-talet, men att den moderna litteraturen i ämnet markeras från 

1950-talet i och med publiceringen av boken “Social responsibilities of the businessman” 

(1953, 2013) skriven av Howard R. Bowen. Bowen resonerar i sin bok om att företag i sina 

beslut påverkar samhället på många plan och att de i sin maktutövning behöver ta ett ansvar 

gentemot dessa (Bowen, 2013). CSR betyder i all sin enkelhet att företag ska ta ett frivilligt 

ansvar inom tre huvudsakliga områden: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt 

ansvarstagande och socialt ansvarstagande. Dessa tre områden som beskriver vad ett företag 

kan göra omfattas av en fjärde dimension, den etiska, som beskriver och styr hur detta ska 

genomföras. Det är en dimension som kan sägas vägleda organisationer att prioritera i valet 

mellan olika alternativ (Grankvist, 2009). 

 

Ekonomiskt ansvarstagande beskriver det åtagande organisationer har gentemot sina 

aktieägare att gå med vinst. Detta för att trygga företagets ekonomiska ställning och ge dem 

avkastning på sitt investerade kapital. Ett hållbart företagande upprätthålls endast om 

företaget kan fortsätta existera på marknaden, ekonomisk vinst blir således grundläggande och 

avgörande för att sedan kunna investera i resterande dimensioner (Grankvist, 2009). 

Miljömässigt ansvarstagande beskriver hur företag ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som 

inte påverkar jorden negativt i ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Socialt 

ansvarstagande handlar om att företag agerar i enlighet av en “god medborgare” genom att 
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visa hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande. Hänsyn ska tas till alla 

omgivande intressenter, från anställda till konsumenter och underleverantörer. Företag kan 

endast skapa ett äkta hållbart företagande genom att balansera dessa tre områden (ibid).  

 

2.2 Varför engagerar sig företag i CSR? 

Det finns ett antal skäl till varför organisationer engagerar sig i CSR (Sprinkle & Maines, 

2010; Davis, 1973). Vissa ansluter sig till ett altruistiskt motiv, att det är på allas ansvar att 

vara en god medborgare. Även om detta kan vara svårt att särskilja från ett företags 

provinsiella motiv. Ett annat skäl till företags arbete med CSR kan vara att behålla och 

attrahera medarbetare då forskning visar att ett engagemang i social och miljömässig 

påverkan ökar anställdas motivation (Sprinkle & Maines, 2010; Dawkins, 2005). Sprinkle och 

Maines (2010) menar att andra kommunicerar CSR-relaterade aktiviteter endast för att stävja 

pressen från media och övriga intressenter. På så sätt blir arbetet med socialt ansvarstagande 

endast ett sätt att hävda sig på en allt mer konkurrensutsatt marknad.  

 

Det finns även ett så kallat strategiskt motiv vilket allt fler forskare motiverar och ställer sig 

bakom. Bland annat Graafland och Van de Ven (2006) talar om detta och utgår ifrån att CSR 

skapar förtjänst åt både samhället och företaget. På samma sätt menar Jamali, Safieddine och 

Rabbath (2008) att kortsiktig vinstmaximering åt aktieägare inte längre är möjligt. Arbetet 

med CSR kräver ett ärligt engagemang för verkligt hållbart företagande vilket innebär 

upprättandet av långsiktiga mål gällande företagets miljöansvar, sociala omgivning och 

ekonomiska grund (ibid). Falck och Heblich (2007) styrker påståendet att CSR inte handlar 

om ett altruistiskt görande utan att när det väl är etablerat skapar fördelar åt både 

organisationen och samhället. Forskning visar att ett aktivt hållbart företagande kan bidra till 

konkurrensfördelar på en allt mer global marknad, göra en skillnad i samhället samt ge en 

positiv inverkan i verksamheten (Falck & Heblich, 2007). Det resulterar exempelvis i 

motiverade medarbetare, effektivare affärsidé, lojalare kunder och leverantörer, rättvisare 

arbetsvillkor, starkare förtroendekapital och bättre lönsamhet (Europeiska kommissionen, 

2017; Sprinkle & Maines, 2010; Milton de Sousa Filho et al. 2010).  

 

2.3 Motsättningar till företags arbete med CSR  

Trots påvisade positiva effekter av ett integrerat hållbart företagande finns det de som ställer 

sig negativa till företags arbete med CSR. Det mest klassiska argumentet härstammar från 

ekonomen Milton Friedmans resonemang (1962, 1970) som menar att företag inte kan hållas 

ansvariga för sociala problem utan att det är något för enskilda människor och den offentliga 

sektorn att hantera. Utöver detta argumenterar Friedman (1970) för att det enda ansvaret 

ledningen har, och det gentemot företagets aktieägare, är att maximera företagets vinst på ett 

sätt som inte inskränker lagstiftningen. Ett annat argument mot hållbart företagande grundar 

sig i påståendet att organisationer inte är utrustade att hantera socialt relaterade aktiviteter 

utan bör fokusera på ekonomiska beslut (Davis, 1973). Andra menar att företag redan har så 

pass stor makt att dessa inte borde få makten över ännu ett område, nämligen det sociala 

(ibid). Det bör noteras att dessa argument framfördes för flera år sedan, men vissa ställer sig 
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fortfarande bakom dem, och att motsättningarna föddes när begreppet var mer snävt definierat 

(Carroll & Shabana, 2010).  

 

För att summera kritiken går det att dela in argumenten i två läger. Det ena som säger att CSR 

är ett samhällsansvar och de andra som ställer sig tveksamma till om hållbart företagande kan 

skapa värden för aktieägarna (Grankvist, 2009). De företagsskandaler som har 

uppmärksammats i media på senare tid kan verka oetiska, men likafullt lagliga i det land där 

det har skett (Baden, 2016). Mot bakgrund av detta menar Grankvist (2009) att Friedmans 

resonemang bör ges en mer rättvis plats i diskussionen genom att se det som ett resultat av 

hans tids influenser, men med mindre relevans i dagens kontext. Det är konsumenterna som 

på många sätt styr ett företags beslut och agerande genom att ställa krav på exempelvis ett 

ökat socialt ansvarstagande. Ett företag som inte lyssnar till omgivningens förväntningar och 

anpassar verksamheten tappar således kunder och kan på så sätt inte leverera löftet om ett 

ekonomiskt värde till aktieägarna (ibid).  

 

För att sammanfatta avsnittet om begreppet CSR kan orden omfattande och aktuellt användas. 

Det är av vikt att företag balanserar aktiviteter inom alla dimensioner för att upprätthålla ett 

hållbart företagande (Grankvist, 2009; Carroll, 1991). Det omfattar i huvudsak tre områden: 

ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. 

Verksamheten ska bedrivas på ett etiskt rätt sätt enligt lag och utöver detta engagera sig i 

aktiviteter bortom lagens ramar vilket gynnar omgivningen (Grankvist, 2009; Grafström et al. 

2008; Davis, 1973). Hållbart företagande har förekommit allt sedan 1800- talet (Neergaard, 

den Hond & de Bakker, 2007) och får med tiden starkare fäste inom arbetsorganisationer 

(Grafström et al. 2008; Crane et al. 2008; Carroll, 1999). Ämnet kan därmed ses omfatta 

många diversifierande aktiviteter och vara aktuellt i dagens debatt.  

 

2.4 Definition av intern kommunikation 

Kommunikation kan betyda mycket för många. Det blir därmed relevant att definiera 

begreppet kommunikation och information på det sätt dessa används i denna studie. Intern 

kommunikation är enligt Strid (2009) all typ av budskapsförmedling mellan individer inom en 

organisation. Information är vad som förmedlas via kommunikationen och något som får olika 

innebörder beroende på mottagarens tidigare erfarenheter och kunskaper (Heide et al. 2012). 

Kommunikation är ett något vidare begrepp, men avser i grund och botten en process mellan 

människor med målet att göra innehållet till något gemensamt (ibid). Information och 

kommunikation är således två skilda begrepp, men starkt förknippade med varandra. 

Information kan med andra ord beskrivas som budskapet och kommunikationen är flödet av 

information mellan en eller flera personer (Nordisk kommunikation, 2009; Strid, 1999).  

 

När kommunikationen studeras är det av betydelse att vara medveten om både den formella 

och informella informationen. Med formell information menas den kommunikation som 

initieras av ledningen och informell information är något som “bara finns där” och något som 

aldrig kan styras (Heide et al. 2012; Strid, 2009, s. 21). Denna studie behandlar den interna 
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kommunikationen av CSR utifrån ledningens perspektiv vilket betyder att endast den formella 

kommunikationen blir föremål för undersökning och analys.  

 

2.5 Kommunikationens framväxt inom organisationsforskningen  

Kommunikationsaspekter har länge figurerat i periferin inom organisations och 

ledarskapsforskningen (Heide et al. 2012). Faktorer som arbetsmarknadens förändrade 

förutsättningar och en allt mer global arbetsmarknad ställer krav på nya sätt att leda och 

utveckla verksamheter vilket leder till att organisationer behöver arbeta mer aktivt med den 

interna kommunikationen (Nordisk kommunikation, 2009). I takt med detta har även 

kommunikationsforskningen fått en mer betydande roll i litteraturen (Heide et al. 2012).  

 

Det har dock visat sig problematiskt att bevisa sambandet mellan kommunikation och 

skapandet av ett mervärde inom organisationer. Enligt en undersökning av Watson Wyatt 

(1999) baserat på 913 företag i varierande storlekar och branscher har 51 % av de mest 

högpresterande företagen väldefinierade kommunikationsstrategier. En studie genomförd av 

Jacobs, Yo och Chavez (2015) visar att kommunikationen med anställda både ökar 

engagemanget och säkerställer integreringen av nya strategier. Det blir däremot svårt att uttala 

sig med säkerhet då kommunikationsprocesser är så pass komplexa och påverkas av många 

faktorer. Däremot är det ingen tvekan om att flertalet forskare och studier ställer sig bakom 

påståendet att den interna kommunikationen är en betydande framgångsfaktor för 

organisationer (Brunton et al. 2017; Sveriges kommunikatörer, 2017; European 

Communication Monitor, 2016; Heide et al. 2012; Maon et al. 2009; Nordisk kommunikation 

2009; Heslin och Ochoa 2008; Eicher, 2006; Strid, 1999; Watson Wyatt, 1999).  

 

2.6 Kritik mot internkommunikation 

Strid (1999) för fram en diskussion om att det finns teorier och författare som menar att den 

huvudsakliga intentionen med intern kommunikation är att öka och förbättra produktionen 

varav förbättrad arbetsmiljö endast är en bieffekt. Det finns även de som menar att syftet med 

kommunikationen kan ifrågasättas. Huruvida kommunikationen ämnar åstadkomma en 

förändring hos mottagarens kunskap eller känslotillstånd kan betvivlas. De argumenterar för 

om kommunikationen kan skapa ett äkta engagemang eller om det endast är ett sätt att styra 

medarbetarnas tankar. Oavsett om det är manipulation eller inte menar Strid (1999) att så 

länge kommunikationen fungerar och fyller sitt syfte spelar det inte någon roll vad som 

egentligen pågår hos individerna.    

 

2.7 Kontextbeskrivning 

Som tidigare nämnt kommer företaget vara anonymt främst av etiska skäl. Vidare är målet 

med studien att undersöka om CSR genomsyrar ett företag med avseende på den interna 

kommunikationen. Detta blir möjligt med hjälp av en fallstudie och organisationen är således 

ett exempel på ett större fenomen. Fortsättningsvis presenteras kort företagets arbete med 

CSR och dess branschtillhörighet. Informationen har inhämtats från organisationens hemsida 

och offentligt publicerat material.  
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Studien hämtar sin empiri från ett multinationellt industriföretag. De har på sin hemsida 

tydligt redovisat sitt engagemang till CSR genom offentliga hållbarhetsrapporter och 

uppförandekoder. Företaget har till synes identifierat ett antal intressenter och anpassat sina 

insatser efter det. Identifierade intressenter är anställda, underleverantörer, kunder och 

aktieägare. Organisationen har utnämnt vissa specifikt ansvariga för arbetet med CSR och 

säger sig utvecklas i takt med samhället. Företaget positionerar sig som en central aktör i den 

cirkulära ekonomin och strävar efter att skapa långsiktiga värden för berörda intressenter. På 

hemsidan säger de sig ha en öppen dialog med diverse intressenter och ger ett intryck av 

legitimitet genom att externt kommunicera sitt arbete med CSR.  

 

Grankvist (2009) argumenterar för användningen av GRI (Global Reporting Initiativ) i sin 

redovisning av CSR-relaterade aktiviteter. Det är ett av de mest tillförlitliga 

rapporteringssystemen och syftar till att skapa en transparent informationsdelning. För att 

rapporten ska upplevas som trovärdig är det av vikt att den följer GRI:s standard, att en extern 

revisor har verifierat rapporten och att eventuella avvikelser presenteras (ibid). Företagets 

årsredovisningar följer den internationella standarden GRI vilka har tagits fram i samarbete 

med en extern kommunikationsbyrå. De är medvetna om sina förbättringsområden och den 

inverkan företaget har på sin omgivning vilket synliggörs i rapporterna. Mål och strategier 

formuleras och hålls uppdaterade i linje med dessa problemområden. Huruvida en extern 

revisor granskat rapporten framgår inte. Organisationen är en stor arbetsgivare och bidrar med 

värdefulla skatteintäkter. Utöver detta investerar företaget i lokala frivilligorganisationer och 

föreningar. Uppförandekoder och riktlinjer för verksamheten och underleverantörer är 

upprättat enligt ISO standarder samt Global Compacts principer. Värderingar i linje med CSR 

verkar vara en del av organisationens övergripande mål och visioner. 

 

Sammanfattningsvis bör det framhävas att det är en omfattande verksamhet inom 

industribranschen. De för regelbundna hållbarhetsrapporter enligt GRI standard och har 

upprättat riktlinjer enligt godkända standarder och internationella mått. Vidtagna åtgärder och 

aktiviteter verkar innefatta alla fyra dimensioner av CSR och engagemanget överstiger inom 

de flesta områden lagens minsta krav.  
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3.0 Teori  

I detta avsnitt kommer en femstegsmodell kallad “Stages of corporate citizenship” utformad 

av Mirvis & Googins (2006) att presenteras. Modellen visar på vad som karaktäriserar olika 

nivåer av ett företags implementeringsprocess och även vilka utmaningar som är förknippat 

med varje steg. Genom att veta var ett företag befinner sig i sitt arbete med CSR och vilka 

utmaningar de står inför i sitt avancemang till nästa nivå kan det underlätta framtida 

strategiska beslut och öka förståelsen för ett företags aktiviteter (Mirvis & Googins, 2006). 

Femstegsmodellen har ett spann mellan nivåerna grundläggande och transformerad. Avsnittet 

avslutas med en positionering inom forskning av intern kommunikation samt dess betydelse 

för implementeringsarbetet. Detta utgör studiens teoretiska referensram och kommer i ett 

senare skede användas som verktyg för vidare analys av det empiriska materialet. Teorier om 

implementering och intern kommunikation är relevanta för att de matchar innebörden av 

syftet samt frågeställningarna. Teorierna gör det således möjligt att tolka det empiriska 

material som studien ger upphov till.  

 

3.1 Stages of corporate social responsibility 

Ett första steg i att förstå CSR är att veta var organisationer befunnit sig, vad de hittills har 

åstadkommit och var de ämnar hamna (Mirvis & Googins, 2006). Denna modell lämpar sig 

således till att identifiera och förstå en organisations CSR-arbete genom att se det som en 

implementeringsprocess.  

 

Modellen “stages of corporate social responsibility” visar steg för steg hur implementeringen 

av CSR-relaterade värden utvecklas inom företag. Den följer en relativt normativ logik i det 

att kombinationen av inre förutsättningar och yttre krav driver utvecklingen framåt. 

Utmaningar som uppstår kräver en respons och leder således företag framåt i processen. För 

att kunna identifiera var ett företag befinner sig i implementeringsprocessen har Mirvis och 

Googins (2006) valt att fokusera sju dimensioner vars innebörd varierar mellan varje steg i 

modellen. Dessa är: definition, syfte, ledarskap, organisering, problemhantering, relation till 

intressenter och transparens. Implementeringsteorin nämner endast som hastigast betydelsen 

av att föra en dialog med anställda, varav detta vidareutvecklas med en teori om intern 

kommunikation. Den interna kommunikationen som tidigare argumenteras vara av betydelse 

vid implementeringen av CSR och är även det område som fokuseras i denna uppsats. Det 

innebär att ytterligare en dimension i implementeringsprocessen införs och antalet ökas 

därmed till åtta. 

 

 Hur företag väljer att definiera sitt arbete med CSR varierar. Vidare är det definitionen 

som vägleder innebörden av det praktiska agerandet. Det blir därmed centralt att i ett 

inledande skede i studier av företag reda ut dess definition och innebörd av begreppet 

CSR.  

 

 Ett företags agerande har ofta en bakomliggande drivkraft och så är det även med 

CSR-relaterade aktiviteter. Vad en organisation försöker åstadkomma med 
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implementeringen av CSR varierar och är ofta en kombination av ett antal orsaker, 

såväl ekonomiska som altruistiska.  

 

 Implementeringen av CSR är beroende av de ansvarigas engagemang och kunskap. 

Det blir därmed intressant att undersöka hur ledningen planerar och leder förändringar 

i den övergripande företagsstrategin.  

 

 Hur organiserar man för implementeringen av CSR i kärnverksamheten? Genomsyrar 

CSR verksamhetens struktur, processer och interna system? 

 

 Hur ett företag responderar till och hanterar uppkomna problem varierar beroende på 

hur långt in i implementeringsprocessen de kommit.  

 

 Sättet organisationer kommunicerar med och engagerar sina intressenter skiljer sig 

mellan företag och implementeringsgrad. 

 

 Att kommunicera arbetet med CSR externt är en central del i företags arbete med CSR 

idag. Årliga redovisningar på vidtagna CSR-relaterade aktiviteter och utmaningar blir 

allt vanligare och är av vikt för organisationens legitimitet.  

 

 Den interna kommunikationen är av betydelse för implementeringen av CSR. 

Medarbetare ska ses som bärare av CSR-relaterade värden och är de som omsätter 

strategier till handling vilket kan leda till att en gemensam värdegrund skapas. 

 

Gränsen mellan stegen är flytande och ett företag kan således befinna sig i mer än ett steg 

samtidigt. De kan vara långt skridna i en aspekt och nybörjare inom ett annat område. Ett 

företag som till synes har integrerat CSR i verksamheten på grund av avancerade 

rapporteringar kan samtidigt ha outvecklade program och system. Hur ett företag avancerar 

mellan stegen är inte statiskt och det slutgiltiga målet kan komma att ändras under processens 

gång. I och med att ett företag befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande till sin 

omgivning påverkas de ständigt av omgivande socioekonomiska, miljömässiga och 

institutionella krafter vilket inverkar på processens gång. Hur företag agerar på dessa krafter 

varierar mellan företag och dess inre förutsättningar. Nedan följer en beskrivning av 

modellens fem steg baserat på forskning av Mirvis och Googins (2006). 

 

3.1.1 Steg 1 - Grundläggande 

Det första steget karaktäriseras av outvecklade CSR-system och sporadiska CSR-aktiviteter. 

Ledningen har i detta läge ofta bristande kunskap inom området, lite intresse och bristfällig 

kommunikation med aktuella intressenter. Dessa företag tenderar att leva upp till vad lagen 

föreskriver, men i övrigt inte göra mer för sina anställda eller samhället i övrigt. Ibland kan 

företag som är i ett inledande skede av implementeringsprocessen upplevas vara defensiva i 

responsen till yttre påtryckningar. Samhället förväntar sig mer av företag idag än de gjorde 

förut. Kraven på större organisationer är än högre. Utmaningen i det första steget är att vinna 
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trovärdighet och legitimitet vilket är vad som leder företag vidare till nästa nivå (Mirvis och 

Googins, 2006). 

 

3.1.2 Steg 2 - Engagerad 

På denna nivå har ledningen utvecklat en ny syn på företags roll och ansvar. Engagemanget är 

större och intentionen har gått från att endast uppfylla lagens minsta krav till att vinna 

allmänhetens förtroende. Det är vanligt att företag antar policys och uppförandekoder för att 

minska risken för uppkomna tvister. Grundläggande värderingar ses över och olika 

intressenters intressen övervakas samt tas i beaktning. Ledningen tar en mer ledande roll i 

dessa frågor och ställer krav på organisationens enheter att leva upp till en högre standard. 

Företag i utvecklingsstadiet kan fortfarande ha en reaktiv förhållning till omvärlden. För att 

stävja detta underlättar det om externa experter konsulteras. Internationella standarder och 

övriga system är verktyg som underlättar utvecklingsstadiet. Utmaningen i detta stadium 

ligger i att kunna möta omgivningens krav. Företag behöver mer kapacitet till att möta olika 

intressenters behov och förväntningar. Detta leder i sin tur till en fas av innovation där 

företagsledningen blir djupare engagerad, fler aktiviteter lanseras och nya kontakter etableras 

(Mirvis & Googins, 2006).   

 

3.1.3 Steg 3 - Innovation 

I det tredje steget tar utvecklingen i huvudsak två vägar. För det första breddas företags 

agenda genom att mer omfattande CSR-koncept initieras och för det andra förvandlas 

ledarrollen till att bli mer likt ett förvaltarskap. När företag fördjupar sin kunskap och utökar 

sin kapacitet hamnar de i en fas av innovation. Ett sätt för företag att nå detta steg är att 

etablera en fungerande tvåvägskommunikation med aktuella intressenter och att ta kontakt 

med diverse experter och ledande företag genom möten och konferenser. Att föra en inre 

dialog med företagets anställda är ett steg i ledet mot en integrerad och gemensam 

värdegrund. Företag i det tredje steget blir medvetna om och börjar kontrollera sina sociala 

och miljömässiga prestationer vilket sedan publiceras med offentlig åtkomst. Utmaningen 

som leder företaget vidare till nästa steg ligger i att samordna sina aktiviteter och 

fortsättningsvis agera på ett långsiktigt och strategiskt sätt. Behovet av att koordinera och 

systematisera arbetet med CSR leder företag vidare in i steg fyra (Mirvis & Googins, 2006).  

 

3.1.4 Steg 4 – Integrerad 

Nyckeln till ett koordinerat och systematiserat CSR-relaterat arbete är att integrera dessa 

värderingar i företagskulturen och övrig kärnverksamhet. Ett hållbart företagande bygger på 

att företaget knyter an alla fyra dimensioner av CSR till verksamhetens långsiktiga mål och att 

de tar hänsyn till alla intressenters behov. Företag tar i detta skede ett stort ansvar i att 

integrera samhällsansvar i hela affärskedjan genom att fastställa mål och mäta prestanda. 

Företag kan erbjuda utbildningar i CSR och rekrytera interna konsulter för att vägleda 

organisationens enheter. Att redovisa hållbarhetsrapporter är numer ett självklart faktum och 

företagets brister blir även en del av den offentliga rapporten. När CSR kommer till uttryck i 

ett företags strategier och används för att skapa fördelar åt både organisationen och samhället 
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kan dess värderingar sägas vara integrerade. Genom att se till organisationens påverkan på 

samhället och begrunda komplexiteten i ett socialt ansvarstagande kan företag fördjupa sitt 

åtagande (Mirvis & Googins, 2006).  

 

3.1.5 Steg 5 - Transformerad 

Företag är i det slutgiltiga steget innovativa istället för imiterande. De har synliga och 

visionära ledare som för en tydlig tvåvägskommunikation med sin omgivning. Företagen är 

djupt bekymrade över sociala och miljömässiga problem i världen och många har som 

ambition att göra världen till en bättre plats. Den strategiska visionen är att erövra nya 

marknader genom att kombinera det sociala ansvarstagandet med företagets affärsidé. 

Verksamheten bedrivs i samarbete med andra företag och intressentgrupper med 

målsättningen att nå nya marknader och utveckla lokala ekonomier. Forskning har ännu inte 

kunnat kartlägga ytterligare avancemang varpå detta blir det sista steget i denna modell. 

Däremot går det att urskilja ytterligare en spänning i detta stadium. Till förmån för ett tidigare 

behov av ordning kan företag i detta steg behöva ge vika för instabilitet i arbetet med att skapa 

gränsöverskridande relationer och innovativa lösningar (Mirvis & Googins, 2006).   

 

För att sammanfatta ovanstående modell och implementeringsteori bör det påpekas att varje 

process ser olika ut. Influenser från andra industrier, diversifierande krafter i samhället och 

företagets kultur är några av de faktorer som påverkar den individuella process företag 

genomgår (Mirvis & Googins, 2006). Arbetet med CSR är ett ständigt pågående projekt som 

kräver ett aktivt deltagande och ställningstagande (Grafström et al. 2008). Vanligtvis går 

företag vidare mellan stegen i naturlig ordning, från defensiva nybörjare till fullt integrerade 

system, men kan som tidigare nämnts befinna sig på flera utvecklingsnivåer samtidigt (Mirvis 

& Googins, 2006). Denna modell är ett steg i att förstå organisationers arbete med CSR och 

dessutom framtagen i en modern kontext vilket gör teorin relevant för denna studie och 

tillämpbar på valt studieobjekt.  

 

3.2 Intern kommunikation  

Nordisk kommunikation (2009) menar att intern kommunikation är den drivkraft som bygger 

upp, håller samman och utvecklar organisationer. Detta genom att organisationens 

medlemmar interagerar för att samordna sina handlingar mot både kollektiva och individuella 

mål (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). En organisation kan således inte existera utan att 

människor samordnar sina aktiviteter genom kommunikation (Heide et al. 2012; Strid, 1999). 

Kommunikationen är viktig för att samtliga medarbetare ska kunna acceptera organisationens 

mål och omsätta dessa till handling (Barnard, 2009; Nordisk kommunikation, 2009). Detta 

visar sig dessutom enligt en europeisk undersökning, med representanter från 43 deltagande 

länder, vara den största upplevda utmaningen. Att kombinera strategisk kommunikation med 

organisationens mål (European Communication Monitor, 2016).  
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3.2.1 Rekontextualisering 

Det som ofta glöms bort är att informationen alltid ska tolkas av mottagaren. Ett till synes 

informationsrikt mail kan för individen verka innehållslöst. Rekontextualisering karaktäriserar 

den process inom organisationer vilket innebär att olika former av strategier implementeras. 

Strategin är kontextberoende vilket innebär att den behöver tolkas av organisationens 

medlemmar och att dess betydelse inte automatiskt förmedlas mellan aktuella parter. 

Styrdokumenten i sig skapar inte gemensamma aktiviteter utan det kräver att anställda 

diskuterar och använder ordens innebörd i det dagliga arbetet. Annars finns risken att 

strategiska dokument tenderar att förbli ord och inte handling. (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012).  

 

3.2.2 Motivationsklyfta 

För att förhindra uppkomsten av en motivationsklyfta mellan ledning och anställda i 

förändringsprocesser behöver den inre dialogen fungera tillfredsställande (Lindmark och 

Önnevik, 2011). Oftast är det ledningen som initierar en förändring vilket innebär att 

medarbetare får kunskap om detta i ett senare skede. Detta leder följaktligen till att en 

kunskaps- och informationsförskjutning uppstår och kan därmed leda till uppkomsten av en 

motivationsklyfta mellan strategisk och operativ nivå. För att förhindra detta bör medarbetare 

göras delaktiga och en dialog upprättas i ett tidigt skede av förändringsprocessen (ibid).  

 

Medarbetare kan uppleva svårigheter i att se sambandet mellan deras dagliga sysslor och 

hållbarhetsarbetet som sker på strategisk nivå. Uusi-Rauva & Nurkka (2010) visar i en studie 

att graden av förståelse för detta samband varierar beroende på vilken position man har inom 

företaget. Studien visar att de som jobbar med frågor direkt relaterade till hållbarhet anser det 

lättare att relatera sina sysslor med diverse policys och standarder. Personal på en mer 

operativ nivå med sysslor som inte involverar storskaliga hållbarhetslösningar, fann att deras 

arbete var relativt distanserat från policys och andra styrdokument. Utöver detta fanns det en 

önskan om mer konkret och specificerad information. Heide et al. (2012) och Nordisk 

kommunikation (2009) påpekar att chefer behöver skapa forum för diskussioner och dialog 

istället för att göra information tillgänglig. 

 

3.2.3 Nedåtgående kommunikation 

I ett antal CSR-specifika implementeringsmodeller (Heide et al. 2012; Maon et al. 2009; 

 Nordisk kommunikation, 2009; Heslin & Ochoa, 2008; Eicher, 2006; Mirvis & Googins, 

2006) framhävs betydelsen av en god intern kommunikation. Implementeringen av CSR kan 

inte ses framgångsrik om det inte genomsyrar alla nivåer inom organisationen (Crane & 

Glozer, 2016). Detta förutsätter att ledningen kommunicerar med sina anställda vilket leder 

till ett flöde av information mellan aktörer (Maon et al. 2009; Strid, 1999). Ledningens 

kommunikation kan sägas vara det viktigaste genom att organisationen styrs med hjälp av 

kommunikation. Det som formuleras på högre nivå ska sedan brytas ned, upprepas och 

bearbetas inom organisationens olika nivåer (Heide et al. 2012; Nordisk kommunikation, 

2009). En ledning som inte är noggrann med kommunikationen får därmed konsekvenser för 

hela verksamheten (Nordisk kommunikation, 2009).  
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Information från ledningen ska bidra till att ge medarbetaren en förståelse för sin roll i det 

påtalade sammanhanget vilket i sin tur skapar engagemang. Således behöver informationen 

som delges innehålla aspekterna vad som ska göras, hur det ska göras, varför det ska göras 

och vad resultatet ska bli (Strid, 1999). Enligt undersökningar av Nordisk kommunikation 

(2009) visar det sig att den närliggande informationen är den som får störst genomslag. 

Nyheter och budskap som handlar om den egna avdelningen upplevs vara mer relevant än 

företeelser längre bort i organisationen. Att ta till sig övergripande information är också 

viktigt för att medarbetarna ska känna samhörighet till och engagemang med företaget. 

 

3.2.4 Kommunikationskanaler 

Varje kommunikationskanal har både innestående förutsättningar och motsättningar (Nordisk 

kommunikation, 2009; Strid, 1999). Kanaler som mest flitigt används är möten, intranät, 

nyhetsbrev, personaltidning, e-post, telefon och samtal i korridoren (Nordisk kommunikation, 

2009). Kanalerna ska användas på ett medvetet och samordnat sätt för en framgångsrik intern 

kommunikation. Valet av kanal är en strategisk fråga, beroende på syftet med budskapet och 

vilken effekt ledningen vill uppnå behöver ett medvetet val av kanal ske. Om syftet är att 

medarbetare ska ha kännedom om en fråga är envägskommunikation ett bra val. Är önskad 

effekt att ändra ett beteende eller attityder är det mer passande med tvåvägskommunikation. 

På så vis öppnas förutsättningar för direkt feedback och dialog. Att vara medveten om vilken 

kanal som lämpar sig bäst för budskapet och göra genomtänkta val är att samordna den 

interna kommunikationen (ibid). Intranätet kan ofta vara överbelastat med information. Trots 

detta ansågs denna kanal vara betydelsefull enligt undersökningar av Nordisk kommunikation 

(2009). Intranätet anses därmed vara ett viktigt komplement till den muntliga 

kommunikationen. Strid (1999) poängterar att ingen skriftlig information kan ersätta den 

muntliga kommunikationen utan endast komplettera. 

 

För att skapa engagemang bland anställda är det mest effektivt att använda sig av forum för 

tvåvägskommunikation gällande CSR (Ramus, 2001). Den vanligaste 

kommunikationskanalen är den som sker via första linjens chefer och medarbetare tenderar att 

känna större tillit till någon de känner samhörighet med. Första linjens chefer blir således 

viktiga aktörer i kommunikationsprocessen. Som länkar mellan organisationens enheter är det 

av vikt att dessa förstår betydelsen av en god intern kommunikation och har en förmåga att 

använda sig av det (Nordisk kommunikation, 2009). Större krav ställs på chefers 

kommunikationsförmåga. Allt fler budskap är av abstrakt karaktär och behöver omvandlas till 

en mer konkret betydelse. På grund av chefers centrala roll som kommunikatör uppstår det ett 

behov av att klarlägga och diskutera chefers kommunikationsansvar. Chefer ska känna sig 

trygga i sin roll som kommunikatörer och få stöd av chefer högre upp i organisationen (ibid). 

För att kunna bli framgångsrik i att kommunicera strategier och visioner krävs 

kommunikationsutbildning för chefer (Heide et al. 2012). 
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3.2.6 Framgångsfaktorer 

Enligt en undersökning av Nordisk kommunikation (2009) räknas uppföljning in som en av 

faktorerna för ett framgångsrikt företag. Regelbundna kvalitetsmätningar är avgörande för en 

framgångsrik intern kommunikation. Har organisationen en god kännedom om nuläget vet de 

även var framtida insatser bör prioriteras. I och med diverse undersökningar skapas en 

kontroll över den interna kommunikationen genom att den kan planeras på ett långsiktigt sätt. 

Andra framgångsfaktorer har visat sig vara en satsning på att stödja chefer i deras 

kommunikationsansvar och att kommunikation är en viktig fråga på ledningens agenda 

(Nordisk kommunikation, 2009). 
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4.0 Metod  

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet i uppsatsen. Val av metod, urval, datainsamling, 

analysprocess, tillförlitlighet samt etik redovisas och diskuteras. Studien är genomförd och 

skriven som ett avslutande moment på sociologiprogrammet med inriktningen personal och 

arbetsvetenskap. Baserat på forskningsområdet sociologi och författarens eget intresse 

formulerades syftet att undersöka om CSR genomsyrar ett större industriföretag och vilken 

betydelse den interna kommunikationens har för detta.  

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsansats lämpade sig för studien i syfte att kunna ta reda på 

uppfattningar, erfarenheter och tankegångar relevanta för problemställningen (Sharan, 1994). 

Inom kvalitativ forskning intresserar forskare sig för hur individer upplever och tolkar sin 

omgivande verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Vidare studeras 

fenomenet i relation till sin kontext vilket innebär att individer studeras i verkliga situationer 

snarare än experimentella (Merriam, 1994; Silverman, 1993). Processer och skeenden 

studeras snarare än produkter och resultat (Backman, 2008; Merriam, 1994; Silverman, 1993). 

Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning ofta intresserar sig för att beskriva hur skeenden 

utvecklas över tid. Detta leder till ett fokus på förändring och utveckling (ibid). 

Implementeringen av CSR kan ses som en organisationsprocess. Kvalitativ metod blir 

följaktligen mest lämpad att besvara formulerat syfte. 

Denna studie kombinerar induktivt och deduktivt förfarande då syftet är att upptäcka hur 

implementeringsprocessen organiseras inom ett företag, men samtidigt att tolka detta med 

stöd i teoribildningen.  Ett sådant kombinerat förhållningssätt kallas abduktion (Fejes och 

Thornberg, 2015). Deduktiv ansats bygger enligt Thurén (2007) på logik. Det innebär att 

begrepp i ett inledande skede av uppsatsen har prioriterats (Bryman, 2011; Backman, 2008; 

Merriam, 1994) och att detta sedan väglett utformning av intervjuguide samt vidare analys 

och diskussion. Teorin har således tillhandahållit en ram för vad som kommer att studeras och 

den information som samlas in. Bryman (2011) för en diskussion om att en deduktiv ansats 

passar bättre för kvantitativ metodik, men att allt fler forskare hävdar det motsatta. Att 

kvalitativ metod har en viktig roll att spela även vid prövningen av en teori (ibid). I ett 

induktivt förfarande ämnar författaren att härleda en hypotes eller teori ur det empiriska 

materialet (Fejes och Thornberg, 2015; Bryman, 2011). Syftet med detta förfarande är att 

upptäcka snarare än att bekräfta (Merriam, 1994). 

Kvalitativ forskning är en tolkningslära där förståelse och analys av människors handlingar, 

upplevelser och känslor intar en central roll (Johansson, 2011; Backman, 2008; Esaiasson et 

al. 2007). För att uppnå förståelse av ett fenomen krävs tolkning och ingen tolkningsprocess 

börjar helt förutsättningslöst, den tar sin början i förförståelsen (Widerberg, 2002). Inför 

denna studie har förförståelsen förvärvats genom relevant läsning inom det valda 

problemområdet. Litteraturgranskningen av kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och rapporter 

har som funktion att bland annat skapa en översikt över tidigare kunskap inom området, visa 

på betydelsen av ett problem och hjälpa författaren att positionera sin studie (Backman, 2008). 

Författarens förförståelse av ämnet var relativt liten före genomförd litteraturgranskning. Efter 

förundersökningen blev det tydligt att den interna kommunikationen var av stor betydelse för 
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implementeringen av CSR. Detta grundantagande styr på sätt och vis författarens 

förväntningar på resultatet och påverkar möjligen även den tolkning som genomförs. Då 

författaren är medveten om denna subjektiva uppfattning kan detta beaktas och ett objektivt 

förhållningssätt eftersträvas.  

4.2 Fallstudie 

Fallstudier är enligt Merriam (1994) en väl beprövad metod inom kvalitativ forskning och 

samhällsvetenskapen. När syftet är att undersöka ett praktiskt problem utifrån ett 

helhetsperspektiv är det lämpligt att tillämpa fallstudier. Forskaren har då för avsikt att skaffa 

sig en djupgående insikt om en viss situation utifrån vissa individers upplevda erfarenheter 

(ibid). Mer specifikt syftar forskaren att förklara, förstå eller beskriva större företeelser, 

organisationer och processer (David och Sutton, 2016; Backman, 2008; Halvorsen, 1992). 

Den inre dynamiken hos ett fall ligger i fokus snarare än en jämförelse mellan variabler 

(David och Sutton, 2016). Fallstudien möjliggör en djupare förståelse för fenomenet som 

studeras än om metodvalet varit kvantitativt. Styrkan i fallstudien är den uppmärksamhet som 

ägnas åt studerad process och de interaktioner som figurerar i valt fall. Genom att studera den 

allmänna karaktären hos ett fall kan förståelse och därav lärdom dras (ibid). I detta fall 

kontaktades ett större industriföretag som fick representera en organisation inom vilket den 

interna kommunikationsprocessen och implementeringen av CSR ska studeras och förstås.      

4.3 Kvalitativ intervju 

Den mest använda metoden i kvalitativ forskning är intervjuer (Bryman, 2011). Det är även 

den metod som applicerats i denna studie. De intervjuer som har genomförts var 

semistrukturerade eller med andra ord lågt standardiserade. Det innebär att författaren har 

nedskrivna frågor under olika teman och deras ordningsföljd kan komma att varieras (David 

och Sutton, 2016; Bryman, 2011; Trost, 2010). Författaren tillåts även ställa följdfrågor på 

ämnen som anses relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011; Trost, 

2010). Variationsmöjligheterna blir således större och informanten tillåts styra riktningen på 

samtalet. På grund av att informanterna arbetade på olika nivåer inom företaget och hade 

skilda erfarenheter och bakgrunder blev det naturligt att anpassa samtalet därefter. Både 

direkta intervjuer och telefonintervjuer har genomförts. På grund av den geografiska distansen 

mellan författaren och vissa intervjupersoner blev telefonintervjun ett logiskt val av diverse 

skäl. Fördelen med telefonintervjuer är att det besparar författaren både tid och pengar. En 

annan fördel med telefonintervjuer är att det minskar risken för felkällor. Med det menas att 

distansen minskar risken för den påverkan intervjuaren kan ha på sin informant. Faktorer som 

kön, etnicitet och ålder är exempel på felkällor som kan påverka informanten och dess svar 

(ibid).  

Det finns däremot även vissa nackdelar med telefonintervjuer. Tekniska problem kan uppstå 

som plötsligt avbryter intervjun eller försvårar den och intervjuer via telefon rekommenderas 

inte vara längre än 20-25 minuter. Författaren kan inte heller tolka eller notera informantens 

kroppsuttryck vilket försämrar helhetsintrycket av intervjun. Det finns däremot forskning som 

visar att skillnaderna är små och att responsen är likvärdig vid jämförelser av direkta och 

indirekta intervjuer (Bryman, 2011). Trots eventuella nackdelar hade författaren inget val 
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annat än att genomföra vissa intervjuer via telefon på grund av långa distanser, tidsbrist och 

ekonomisk situation. 

Semistrukturerade intervjuer passade studien då ämnet är så pass omfattande att stödfrågor 

var nödvändigt för att säkerställa en fullständig insamling av data. Frågeområden 

utkristalliserades och vägledde intervjun. Dessa områden med förankring i teori och 

frågeställningar var: organisering och samarbete, nedåtgående kommunikation, uppåtgående 

kommunikation och kommunikation av CSR (detta område krävde två övergripande frågor). 

De frågor som sammanfattade områdena var:  

 Kan du beskriva hur samarbetet mellan kommunikationsavdelningar fungerar och ser 

ut?  

 Kan du förklara hur kommunikationsprocessen går till, från att ni får information av 

koncernen till att ni förmedlar det ut till anställda? 

 

 På vilket sätt erbjuds de anställda att uttrycka sina åsikter gällande verksamheten? 

 

 Hur upplever du att organisationen lyckas engagera anställda i arbetet med CSR? På 

vilket sätt? 

 

 Hur tillfredsställd är du med förmedlingen av just CSR- relaterad information från 

ledning till anställda? Vad skulle kunna förbättras i framtiden?  

 

Respektive temaområde och övergripande fråga hade tillhörande följdfrågor (se bilaga 3,4,5). 

Följdfrågor används i syfte att få fram mer information om en kärnfråga (David och Sutton, 

2016). Beroende på informantens formulering och omfattning i svaret krävdes mer eller 

mindre följdfrågor. Återkommande följdfrågor berörde ämnet fördelar och nackdelar, 

utmaningar och möjligheter i linje med studiens syfte. Frågor plockades bort och lades till 

under datainsamlingens gång vilket förklarar en del variationer i intervjuguiderna som finns 

bifogade. 

 

4.4 Urval 

Intervjupersonerna har i denna studie valts ut grundat på ett målinriktat urval. Det menar 

Bryman (2011) är ett strategiskt urval då författaren försöker skapa en överensstämmelse 

mellan forskningsfrågorna och urvalet. Urvalet i denna studie baserades på en önskan att 

intervjua personer relevanta för syftet och frågeställningarna. Kontakt skedde således med 

berört företag med en önskan av att komma i samröre med personer på en viss avdelning inom 

verksamheter belägna i Sverige. Med syfte att säkerställa att rätt aspekter av materialet 

samlades in fanns en önskan om att genomföra intervjuerna på författarens modersmål. Detta 

val påverkade i sin tur tillgången till informanter. På grund av studiens och företagets 

omfattning hade inte alla företagets verksamheter kunnat studeras. Urvalet kan därmed 

motiveras vara logiskt härlett.  

Målet var inledningsvis att intervjua fler än sex personer, men i slutändan genomfördes totalt 

sex intervjuer på tre olika nivåer inom företaget. Två informanter befinner sig på koncernnivå, 
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två på affärsområdesnivå och två på enhetsnivå. Detta ska förstås utifrån en hierarkisk 

organisationsstruktur med koncernen i toppen och enheter i botten. Informanter på 

koncernnivå kan sägas befinna sig på en strategisk nivå och resterande på en operativ nivå. 

Samtliga intervjuas i egenskap av att de antingen har ett kommunikationsansvar eller CSR 

som arbetsområde. Således skapas ett flerdimensionellt perspektiv vilket tillåter författaren att 

jämföra det empiriska materialet. Det skapas således ett värde både för författaren och 

organisationen som genom slutresultatet får se hur uppfattningarna om CSR och intern 

kommunikation är inom företagets olika nivåer. I analysen av en implementeringsprocess 

kändes det relevant att tolka fakta från olika nivåer inom ett företag med syfte att kunna uttala 

sig om huruvida vissa värderingar genomsyrar verksamheten eller inte.  

Det finns kritiker som menar att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera på en 

annan kontext och situation än i vilken de producerades (Bryman, 2011). Urvalet kan i en 

kvalitativ metod inte vara lika omfattande som i en kvantitativ studie. Urvalet kan inte heller 

ske på slumpmässig grund. Forskningsresultatet kritiseras därmed för att inte vara 

representativt i en större kontext än den undersökta. Bryman (2011) argumenterar däremot för 

att intervjupersonerna inte ska ses representativa för en hel population utan att resultatet ska 

generaliseras till en teori. Kraften och rimligheten i det teoretiska tänkandet avgör 

generaliserbarheten i en kvalitativt genomförd studie (ibid). Det blir upp till läsaren att avgöra 

resultatets generaliserbarhet med ett ställningstagande i studiens teoretiska och analytiska 

diskussion.  

4.5 Förhållandet mellan teori och data 

Esaiasson et al. (2007) argumenterar för att operationalisering handlar om förhållandet mellan 

teoretiska begrepp och data. Detta är främst tillämpbart inom den kvantitativa 

forskningsansatsen. I denna studie har dock en mindre operationalisering av begreppet intern 

kommunikation utförts för att kunna göra ett omfattande begrepp mer lättåtkomligt. 

Intervjuguiden konstruerades efter att begreppet intern kommunikation anpassats till studiens 

undersökningsområde och innehållet speglar även syftet och frågeställningarna. Den interna 

kommunikationen har således definierats utifrån relevansen för denna studie. 

Organisering och samarbete 

Nedåtgående kommunikation 

Uppåtgående kommunikation 

Intern kommunikation av CSR 

Dessa områden har sedan omvandlats till ett antal frågor anpassat efter intervjupersonernas 

roll och funktion (se bilaga 3, 4 och 5). Operationalisering är viktigt för att intervjupersonerna 

ska förstå frågan som ställs (David och Sutton, 2016). Temat och frågan behöver således 

anpassas efter den person som ska intervjuas. I ett första skede av arbetet med intervjuguiden 

var alla frågor mer specifikt inriktade mot CSR och intern kommunikation. Efter att 

informationsbrevet nått ut till deltagarna blev det uppmärksammat att kunskapen om just CSR 

var något bristfällig vilket resulterade i ovanstående struktur på intervjuguiden. Det blev 

nödvändigt att till största del undersöka den interna kommunikationen för att avslutningsvis 
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ställa mer CSR-relaterade frågor. Intervjupersonernas kunskaper om CSR blev således 

avgörande för utformningen och vägledande under intervjutillfällena.  

4.6 Genomförande av intervjuer 

Informanterna blev i ett första led kontaktade via mail eller telefon med en förfrågan om att 

delta i studien. Information om studiens syfte delades och informanterna fick ta ställning för 

att därefter boka in en tid för intervju. Därefter skickades ett mer detaljerat informationsbrev 

ut med bland annat bakgrundsinformation om studiens område och de vetenskapliga 

principerna. Enligt David och Sutton (2016) syftar informationsbrevet till att skapa ett 

förtroende, visa respekt och skapa en inledande god relation. Detta lägger grunden för den 

intervju som kommer att ske. Efter ett tips från en kontaktperson på företaget innehöll även 

informationsbrevet intervjuns frågeområden. Detta för att informanterna skulle ha tid att 

förbereda sig. Under intervjun upprepades den mest väsentliga informationen och intervjuns 

upplägg presenterades med anledning av att förtydliga informantens rättigheter och intervjuns 

förlopp. Fem av sex intervjuer skedde via telefon och varierade mellan 45 minuter till drygt 1 

timme. Direktintervjun skedde på informantens arbetsplats i ett ostört konferensrum och 

pågick under cirka 40 minuter.   

Informanterna svarade utförligt på ställda frågor och gav ett intryck av att vara engagerade i 

ämnet. Störst fokus hamnade på intern kommunikation, men informanterna besvarade 

frågorna naturligt med exempel på CSR-relaterade aktiviteter och information. Frågorna 

kändes relevanta mot den teoretiska referensramen och tydligt formulerade då informanterna 

svarade utan problem. Beroende på vad informanten lade vikt vid och valde att berätta kunde 

författaren utifrån detta ställa relevanta följdfrågor och hoppa mellan temaområden. 

Författaren upplevde inga större svårigheter med genomförandet av telefonintervjuer annat än 

att det i längden blev lite svårare att behålla koncentrationen. I jämförelse mellan 

direktintervju och telefonintervju kan inga märkbara skillnader uppmärksammas som kunnat 

påverka studiens resultat.  

4.7 Data och analysprocess 

Den analysprocess som har tillämpats kallas tematisk analys. Bryman (2011) beskriver det 

som ett sätt att utlysa teman, vilket för vissa forskare även är synonymt med koder. Braun och 

Clarke (2006) beskriver det tematiska förhållningssättet som en metod för att identifiera, 

analysera och presentera mönster i kvalitativ data. Enligt Braun och Clarke (2006) är en 

tematisk analys väldigt flexibel i det att den kan anpassas efter både induktiv och deduktiv 

ansats. De framhäver även att tillvägagångssättet är väl känt, men sällan motiverat för i en 

vetenskaplig kontext. Även om det tematiska förhållningssättet har en någorlunda otydlig 

bakgrund, är det ett av de vanligaste angreppssätten (Bryman, 2011) och en metodik som 

lämpade sig för denna studie. Analysen följer en logik som är densamma både för induktiv 

och deduktiv ansats. Denna studie följer som tidigare redovisats en kombination av dessa 

vilket även har påverkat den metodik som ligger till grund för analysprocessen. 

Analysprocessen tar sin början i transkriberingen av intervjumaterialet. Varje intervju 

lyssnades igenom och skrevs ned ordagrant. Detta bidrog till en övergripande förståelse för 

och inblick i materialet. Efter transkriberingens slut skrev författaren ned tankar och idéer 
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som uppkommit under transkriberingsprocessen i förhållande till frågeställningarna och den 

teoretiska referensramen. Överblicken blev då mer detaljrik och hanterbar. Miles och 

Huberman (1994) menar att tankar som dyker upp under transkriberingen är viktigt för vidare 

tolkning och sammankoppling av materialets kategorier. 

Efter slutförd transkribering och nedskrivna tankar genomfördes en mer djupgående läsning 

av materialet samtidigt som nyckelord lyftes ur texten till marginalen. Dessa nyckelord 

fungerade som materialets deskriptiva koder (Braun och Clarke, 2006; Halvorsen, 1992). I en 

första analys av transkriberingarna användes redan givna temaområden med en övervägande 

teori relaterad utgångspunkt. Dessa var: organisering och samarbete, nedåtgående 

kommunikation, uppåtgående kommunikation och kommunikation av CSR. Detta 

tillvägagångssätt resulterade däremot i att aspekter av CSR-relaterad kommunikation försvann 

till förmån för mer allmänna beskrivningar av den interna kommunikationen varav en andra 

analys genomfördes.  

Denna gång kategoriserades materialet in under rubrikerna: den komplexa 

organisationsstrukturen, kommunikation av CSR och implementering av CSR. Den första 

kategorin är ett resultat av ett återkommande mönster i empirin och de andra områdena har 

valts ut med grund i syftet för att säkerställa studiens röda tråd och logik. Material som låg 

utanför studiens relevans sorterades bort. Sista nivån i den tematiska analysen beskriver 

processen av att koppla materialet till en djupare innebörd (Braun och Clarke, 2006). Att det 

informanten säger kan vara ett uttryck för något annat eller symbolisera en bakomliggande 

struktur. En diskussion av kategoriernas innebörd och nyckelordens bakomliggande mening 

fördes således i ett avslutande skede av den tematiska analysen. Processen utspelar sig både i 

form av ett förarbete, men presenteras även på papper i form av resultatredovisning och 

diskussion.  

4.8 Tillförlitlighet 

Enligt Trost (2010) och Bryman (2011) är begreppen validitet och reliabilitet inte helt 

tillämpbara i kvalitativa studier då dessa begrepp främst är relevanta inom kvantitativ 

forskningsmetodik. Validitet handlar i stora drag om att säkerställa att man mäter det man vill 

mäta. Denna formulering indikerar att materialet är hård data vilket härrör till den kvantitativa 

metoden och kan därmed sägas vara av mindre relevans för den kvalitativa forskningen 

(Bryman, 2011). Det föreslås att kvalitativa undersökningar istället ska bedömas utifrån 

begreppet tillförlitlighet (Bryman, 2011; Trost, 2010).  

Tillförlitlighet är ett begrepp som består av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och objektivitet (Bryman, 2011). Studien anses trovärdig om forskaren följer 

etablerade forskningsregler och resultatet tillåts bli bekräftat av informanterna för att 

säkerställa den tolkning och återgivning som har skett. Genom att presentera utförliga 

beskrivningar av den kontextuella miljön och processen som studeras kan andra personer 

utifrån denna databas avgöra på egen hand huruvida resultatet är överförbart till en annan 

miljö. För att studien ska bedömas vara pålitlig ska författaren på ett utförligt sätt beskriva 

hela studiens förlopp och tillvägagångssätt. Det argumenteras för att forskning ska ske 

objektivt (Johansson, 2003). Detta är dock förenat med en viss problematik. Forskaren kan 
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aldrig gå in i en studie helt fördomsfri och utan förförståelse, men kan däremot agera i god 

tro. Det innebär att slutresultatet inte på ett medvetet sätt har låtits påverkas av personliga 

värderingar (Bryman, 2011). 

Författaren har med metodavsnittet en avsikt att ge läsaren en inblick i studiens bedrivna 

kontext och tillvägagångssätt. Det var tänkt att informanterna skulle ges tillfälle att granska 

och bekräfta den tolkning och återgivning som skett innan slutgiltig inlämning. Detta kunde 

däremot inte ske på grund av tidsbrist. Den sista intervjun skedde sent i april månad och 

lämnade författaren att fokusera på avsnitten resultat och analys. Informanterna befinner sig 

samtidigt i en stressfull månad innan sommartider och semesterperioder. Det blir därmed svårt 

att delge texten för granskning innan examinationen. Har det mot förmodan skett en 

feltolkning kan informanterna i ett senare skede påpeka detta och författaren tillåts ta ställning 

till det då. Däremot har analysprocessen skett med en tydlig metodik och systematik förankrat 

i en teoretisk referensram, vilket bör minska risken för feltolkning.     

4.9 Etik och etiska överväganden 

Under studiens gång har vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer beaktats (1990). I enlighet med 

informationskravet har deltagarna informerats om undersökningens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarnas medverkan skett på frivillig basis, att de garanterats anonymitet samt 

haft möjlighet att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet belyser det faktum att de 

uppgifter vi fått ta del av och det material som samlats in genom deltagarna har behandlats 

och förvarats i förtroende. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet i 

undersökningen endast använts för studiens vetenskapliga syfte (David och Sutton, 2016). 

Inom forskning är det en grundförutsättning att forskaren håller sig någorlunda värderingsfri 

samt opartisk (David och Sutton, 2016). Studiens ämnesområde valdes utifrån ett nyväckt 

intresse och för att det är ett aktuellt problemområde vilket gör det svårt att helt bortse från 

bildad förförståelse. Trots detta har objektivitet eftersträvats under hela processens gång. Före 

intervjutillfällena delgavs deltagarna information om innehållet i vetenskapsrådets principer 

genom att det var en del av det informationsmail som skickades ut. Vid intervjutillfällena 

säkerställdes även att deltagaren tagit del av innehållet i principerna och de mest centrala 

dragen upprepades.  

 

I resultatdelen har de forskningsetiska rekommendationerna om anonymitet beaktats genom 

att inte ge beskrivande information om deltagarna eller nämna deras namn. På grund av främst 

etiska skäl har företaget förblivit anonymt, men även för att studiens problemområde ska 

reflektera ett större samhällsfenomen och inte företaget i sig. Deltagarna har erbjudits 

möjligheten att ta del av studien efter dess godkännande av slutexaminator vid Luleå tekniska 

universitet. Detta för att resultatet ska kunna gynna berört företags fortsatta arbete med CSR 

och intern kommunikation. Vidare är det viktigt för att informanterna ska kunna känna att 

deras medverkan har varit betydelsefull (Backman, 2008).  

 

I enlighet med konfidentialitetskravet har empirin förvarats oåtkomligt för obehöriga och 

materialet har endast analyserats utifrån studiens syfte samt frågeställningar. Intervjuerna har 

transkriberats direkt efter genomförandet, ljudfilerna har således kunnat raderas och 
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säkerställt informanternas anonymitet. Intervjuerna har skett i författarens hem, obehöriga har 

därmed ej kunnat avlyssna samtalet. Transkriberingarna innehåller kodade namn och har 

förvarats på ett undangömt ställe. Sammanfattningstekniken koncentrering användes för att 

lyfta fram citat som representerar de olika områdena. Tekniken innebär att långa uttalanden 

pressas samman utan att innebörden i uttalandet ändras (Esaiasson et al. 2007). Direktcitat kan 

avslöja informanterna genom personliga uttryck, detta har förhindrats genom 

sammanfattningstekniken. 

 

Forskning av människor måste vara etiskt i sitt urval, i sin design och i användningen av sina 

resultat (David och Sutton, 2016). Forskningskvalité och etik har kommit att bli allt mer 

förknippade med varandra (Bryman, 2011). Det innebär att studiens kvalité delvis bedöms 

utifrån de etiska avväganden som har skett och hur väl författaren argumenterar för sina val 

(ibid). Författaren i denna studie ämnar problematisera och argumentera för sina val mot 

bakgrund av att säkerställa studiens goda kvalité och legitimitet.  
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5.0 Resultat 

Nedan presenteras insamlat empiriskt material med avsikt att återge informanternas 

beskrivningar för att sedan tolka detta med förankring i vald teoretisk referensram. För att 

guida läsaren genom detta avsnitt har resultatet sorterats in under rubrikerna: den komplexa 

organisationsstrukturen, kommunikation av CSR och implementering av CSR. 

I tidigare presenterad kontextbeskrivning har det nämnts att företaget tydligt redovisar sitt 

CSR-arbete med offentlig åtkomst via årliga hållbarhetsredovisningar. På hemsidan 

kommuniceras CSR som en del av företagets övergripande företagsstrategi och vision. 

Organisationen placerar sig själva som en viktig aktör i den cirkulära ekonomin och vill skapa 

långsiktiga värden för berörda intressenter. De kan därmed tolkas förstå det 

beroendeförhållande som existerar mellan organisationen och samhället vilket är en viktig del 

i ett hållbart företagande. Enligt Mirvis och Googins (2006) implementeringsmodell indikerar 

detta på att organisationen har ett integrerat hållbarhetsarbete och att de således befinner sig 

på nivå 4. Det blir därmed intressant att studera informanternas upplevelser och beskrivningar 

av hur den interna kommunikationen och CSR-arbetet organiseras.  

5.1 Den komplexa organisationsstrukturen 

Under denna rubrik presenteras material rörande företagets organisationsstruktur, organisering 

av kommunikationsresurser och samarbetet mellan avdelningar. Baserat på informanternas 

uttalanden kan det vara rimligt att anta att företagets struktur påverkar den interna 

kommunikationen och organiseringen av CSR-relaterad information. Vilket i sin tur har en 

inverkan på implementeringen av CSR. Det blir därmed relevant att presentera empiriskt 

material kopplat till områdena organisering och samarbete. Det görs en åtskillnad mellan 

beskrivningar av informanter på strategisk och operativ nivå. Detta för att olika perspektiv 

och uppfattningar ska kunna belysas.  

Hur en organisation genomför implementeringen av CSR beror till stor del på dess inre 

förutsättningar (Mirvis och Googins, 2006) och i det här specifika fallet organisationens 

struktur. Vi ska nu titta på hur informanterna på strategisk nivå beskriver att 

organisationsstrukturen påverkar kvalitén på den företagsövergripande kommunikationen. 

Informanterna på strategisk nivå anser att en decentraliserad struktur i överlag skapar 

effektivitet, men upplever samtidigt en brist av kontroll över den information som förmedlas 

ute på enheterna. Organisationen är som tidigare nämnt i kontextbeskrivningen ett omfattande 

industriföretag med landsöverskridande verksamheter. Informanterna på strategisk nivå 

beskriver att företaget har en långt gången decentralisering. Det innebär att ansvaret för 

beslutsfattande och genomförande av diverse aktiviteter ligger ute på enheterna istället för att 

allt kontrolleras och samordnas av huvudkontoret. Detsamma gäller för den interna 

kommunikationen, vilket leder till att ledningen upplever sig ha mindre kontroll över vad som 

förmedlas ute på enheterna i jämförelse med om strukturen varit mer centraliserad. En 

informant beskriver problematiken på detta vis: 

Det är klart när man har en decentraliserad organisation så kan man inte styra allt som händer i 

detalj. Man kan önska att saker ska hända, men på grund av resurser eller om man har lokala frågor 
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man måste prioritera istället. Då kanske man inte lyssnar på mig i lika hög utsträckning än vad jag 

vill att folk ska lyssna generellt sett. 

Ledningens kommunikation är den viktigaste på grund av dess uppgift att styra och samordna 

organisationen (Heide et al. 2012; Nordisk kommunikation, 2009). Verksamheter som på 

grund av en decentraliserad struktur blivit allt mer autonoma kan därmed antas försvåra 

ledningens kommunikationsansvar. Det informanten på strategisk nivå kan tolkas ge uttryck 

för är att organisationens struktur påverkar samordningsansvaret och att den 

koncernövergripande informationen inte alltid får genomslag ute på enheterna. Baserat på 

detta uttalande är det rimligt att anta att ledningens arbete med implementeringen av CSR 

försvåras på grund av en bristande kontroll över enheternas skilda arbeten.  

Tittar vi istället på den operativa nivån och vad som framkommer angående frågan om 

organisationsstruktur handlar det om hur detta påverkar utförandet av koncernövergripande 

information och att det i sig ökar klyftan mellan enheter. En informant beskriver hur 

organisationen hade kunnat gynnas av en mer centraliserad styrning gällande vissa 

koncernövergripande frågor och att det i sig hade ökat förutsättningarna för skapandet av en 

gemensam företagskultur. Detta beskrivs såhär: 

Så länge vi inte har gemensamma funktioner kommer vi inte heller att få en gemensam företagskultur 

utan en himla massa organisationskulturer. Jag pratar inte om att man ska centralisera allt, det är 

inte one size fits all, men lite mer synergier går att hitta i en sådan stor koncern. Att man framförallt 

kan försöka samarbeta när det gäller viktiga frågor som flertalet av oss har nytta av.   

Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar att den information som förmedlas ska tolkas 

av varje part och sättas in i en kontext. Det informanten beskriver ovan är med andra ord att så 

länge organisationen upprätthåller en decentraliserad struktur kommer koncernövergripande 

information fortsätta att tolkas på olika sätt vid varje enhet. Det leder i sin tur till att den 

koncerngemensamma informationen omsätts med ett diversifierat utförande vilket i sig skapar 

skilda värderingar och uppfattningar om ett budskap. Vidare beskriver Nordisk 

kommunikation (2009) hur det ledningen kommunicerar ska upprepas och bearbetas vid varje 

nedstigande led. På grund av organisationens omfattning blir det rimligt att anta att det kan 

finnas en risk för att den information som till slut når medarbetare är något annorlunda än det 

ursprungliga budskapet. Organisationens struktur och omfattning kan därmed tolkas försvåra 

genomförandet av mer övergripande implementeringsprocesser och gemensamma 

värderingar, men att det skapar effektivitet vid lokala förbättringsprocesser. 

Analysen av intervjuerna med informanter på operativ nivå tyder på att förmedlingen av 

koncernövergripande information hade kunnat främjas av ett mer aktivt samarbete mellan 

kommunikationsavdelningar. En informant upplever på grund av tidsbrist att samarbetet 

mellan organisationens kommunikatörer får lida. Däremot anses samarbetet vara nödvändigt 

vid implementeringen av nya arbetssätt och förmedlingen av koncernövergripande 

information. Informanten beskriver hur risken annars ökar för att missförstånd kan uppstå. På 

frågan om informanten önskat ett mer etablerat nätverk och regelbunden kontakt mellan 

kommunikationsavdelningar, svarar denne: 
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Ja oja, det finns bara vinster i det. I synnerhet när man som alla är väldigt ensamma på sina enheter 

så att säga, sitter mer på helt egen hand. Just kommunikation fungerar inte i ett vakuum. 

Heide et al. (2012) beskriver att kommunikation är det medel som håller samman och 

utvecklar organisationer. Det ställer krav på att dess medlemmar interagerar och samordnar 

sina handlingar mot gemensamma mål (ibid). Citatet kan tolkas betyda att ett passivt 

samarbete skapar problem för kommunikationsansvariga att sprida enhetlig information. 

Baserat på detta kan det vara rimligt att anta att denna problematik i längden försvårar 

kommunikationen av koncernövergripande information och därav integreringen av 

gemensamma värderingar i relation till hållbarhetsarbetet. 

5.2 Kommunikation av CSR 

I detta avsnitt presenteras vilka delar i CSR som berörs av kommunikationen, hur detta 

förmedlas, upplevelsen av hur informationen mottas och metoder för uppföljningar av den 

interna kommunikationen. Denna presentation följer samma struktur som i rubriken ovan 

vilket innebär att beskrivningar huvudsakligen sker med åtskillnad mellan strategiskt och 

operativt perspektiv.  

När det gäller kommunikation av hållbart företagande visar empirin på att medarbetare mest 

troligt inte förstår vad det innebär som begrepp eller kan relatera till företagets CSR-strategi 

på grund av att organisationen har valt att inte kommunicera det som en helhet. Informanterna 

på strategisk nivå använder i sina beskrivningar av CSR hellre termen hållbart företagande 

och tar i sin definition med dimensionerna miljö-, socialt- och ekonomiskt ansvarstagande. 

Vidare framhäver de vikten av att arbeta kombinerat med dessa områden för organisationens 

överlevnad och konkurrenskraft. De beskriver även betydelsen av att kommunicera detta på 

ett trovärdigt sätt så att aktuella intressenter känner förtroende för företaget. Baserat på detta 

verkar ansvariga på strategisk nivå ha bildat sig en förståelse för CSR som begrepp och vad 

kommunikationen av detta innebär för organisationen. Däremot förklarar informanterna att 

just begreppet CSR inte kommuniceras till medarbetare. En informant beskriver att 

medarbetare mest troligt inte vet vad hållbart företagande eller begreppet CSR innebär: 

 

Nja det är... vi definierar, vi säger inte att hej: nu vi vill liksom prata om CSR frågor. När man säger 

ordet CSR till våra medarbetare generellt sett så kanske en del drar slutsatsen att det är GRI och den 

typen av redovisningsgrejer medan andra tror jag inte skulle förstå, jamen det är en del av vår 

organisation och dagliga arbete 

 

Mirvis och Googins (2006) beskriver att implementeringen av CSR är beroende av ansvarigas 

engagemang och kunskap för att detta påverkar hur organisationen planerar för och leder 

ändringar. Vidare förklarar de med dimensionen “definiering” att det är vad som vägleder det 

praktiska agerandet. Då ansvariga på strategisk nivå ger intrycket av att ha ett starkt 

engagemang och uttrycker en djupgående förståelse för CSR uppstår en motsägelsefullhet 

genom att de med sin kommunikation väljer att inte förmedla hållbart företagande som en 

helhet. Istället kommuniceras främst arbetet med miljö och säkerhet som verkar vara 

prioriterade områden. En organisation som ska upprätthålla ett hållbart företagande behöver 

kombinera alla dimensioner menar Grankvist (2009), vilket de på strategisk nivå uttrycker en 
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förståelse för. Vad som sker i verkligheten är att vissa delar premieras vilket gör att 

medarbetare inte får ta del av hela företagets CSR-strategi. Strid (1999) beskriver hur 

kommunikationen ska bidra till att ge medarbetaren en förståelse för sin roll i ett större 

sammanhang. Det bildas en länk mellan vad som kommuniceras och den förståelse 

medarbetare utvecklar. Genom att inte kommunicera CSR som en helhet blir det rimligt att 

anta att medarbetare tappar förståelsen för dess innebörd, vilket citatet ovan visar exempel på. 

 

Informanterna på strategisk nivå ger uttryck för att engagemanget till organisationens CSR-

relaterade arbete skiljer sig mellan ledning och anställda. Denna skillnad exemplifieras av en 

informant som berättar om organisationens stiftelse. Organisationen driver en stiftelse som 

varje år skänker pengar till varierande välgörande ändamål, men anslutningen till detta bland 

medarbetare beskrivs vara låg. Ledningen hade i ett försök att engagera medarbetare bett dem 

föra fram förslag till var pengarna skulle doneras. Svaret var däremot inte vad man hade tänkt 

sig. En informant på strategisk nivå förklarar att medarbetarna inte förstår syftet med 

stiftelsen: 

 

Jag vet inte om det är för att man tenderar att bli mer trångsynt, kanske mindre vidsynt i 

sådana saker. Det är… jag upplever det så bara. När vi pratade med, vid något tillfälle om 

den här stiftelsen, så var det någon som tyckte att vi skulle ge det till lokala idrottsföreningar 

på våra verksamhetsorter och då har man inte förstått varför vi gör det där. Vi stöttar redan 

lokala idrottsföreningar på våra verksamhetsorter. Frågan är missförstådd och tyvärr är det 

väl så… 

 

Bristande dialog kan i värsta fall skapa en motivationsklyfta mellan operativ och strategisk 

nivå (Lindmark & Önnevik, 2011). Utifrån beskrivningen i citatet ovan kan det vara rimligt 

att anta att det är vad som har skett. Uusi-Rauva & Nurkka (2010) visar med sin studie att 

medarbetare kan uppleva svårigheter i att identifiera sig med CSR då dessa i mindre 

utsträckning arbetar med hållbarhetsfrågor direkt relaterat till policys och standarder. 

Förståelsen för sambandet mellan dagliga arbetssysslor och hållbarhetsarbetet är därmed lägre 

hos medarbetare än hos de på strategisk nivå. Det analysen av empirin ger upphov till är 

slutsatsen att en kunskaps- och informationsförskjutning har skapat en motivationsklyfta 

mellan ledning och medarbetare. Det blir även rimligt att anta att det är på grund av ett 

bristande kommunikationssystem som detta har uppstått genom valet att inte förmedla 

företagets CSR-strategi vilket som effekt har påverkat medarbetarnas engagemang.  

 

Majoriteten av informanterna på operativ nivå ger ett intryck av att de känner sig osäkra 

angående ämnet CSR. Trots detta nämner de flesta i sin definition av hållbart företagande 

dimensionerna ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Under intervjuernas 

gång behandlas däremot främst områdena miljö och säkerhet som ett resultat av 

organisationens valda fokusområden. De förklarar att organisationen inte förmedlar någon 

specifik CSR-relaterad information utan att det snarare är en självklarhet och ingår som en del 

i allt dagligt arbete. En informant på operativ nivå beskriver det sociala ansvarstagandet på 

detta vis: 
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Nej, utan jag tror snarare att det har att göra med att vi inte har tänkt på det. Så det är inget vi tänker 

på till vardags att det är CSR, utan att vi arbetar utifrån ett sätt som vi känner är etiskt och moraliskt 

korrekt och även då effektivt. Om det sen råkar vara CSR så ja, all the better.  

 

Detta kan å ena sidan tolkas som att konceptet är integrerat i verksamheten för att det anses 

vara en del i det dagliga arbetet. Å andra sidan kan det ses som att strategier och mål har 

fastnat på strategisk nivå. Kunskapen om CSR verkar, baserat på analysen, minska vid varje 

nedstigande led.  Uusi-Rauva & Nurkka (2010) beskriver hur kunskapen och förståelsen för 

CSR är sammankopplat med i vilken grad personalen arbetar med diverse policys och 

hållbarhetsfrågor vilket är högre på strategisk nivå. Det blir rimligt att dra slutsatsen att 

intervjuade informanter har tillräckligt mycket kunskap för att kunna relatera det dagliga 

arbetet till CSR. Däremot ger analysen av empirin och ovanstående citat anledning att hävda 

att bristande information gör det svårt för medarbetare att förverkliga strategin (Maon et al. 

2009). Medarbetarna är organisationens främsta länk till samhället och behöver således 

informeras för att kunna sprida en enhetlig och positiv bild mot omgivningen (Strid, 1999). 

Ledningens kommunikation är enligt Nordisk kommunikation (2009) och Heide et al. (2012) 

den viktigaste och ska därmed noggrant planeras för. Vad som kan utläsas ur empirin är att 

det organisationen har valt att kommunicera eller snarare inte kommunicerar får effekter 

längre den i kedjan. Det blir således rimligt att anta att det kan finnas en risk att 

hållbarhetsarbetet på grund av bristande informationsspridning kan försvaga organisationen 

på sikt.  

 

Majoriteten av informanterna är eniga om att lokalt förankrad information har störst 

genomslagskraft och motiveras vara anledningen till att de valt att inte kommunicera hela 

CSR-strategin utan nedbrutet i vissa delar som exempelvis miljö och säkerhet. Det i sig kan 

vara ett uttryck för att de är nöjda med den CSR-relaterade informationen som kommuniceras. 

Informanter på strategisk nivå beskriver hur koncernövergripande information behöver brytas 

ned på enheterna med ett språk anpassat för målgruppen. Informanter på operativ nivå stöttar 

detta och förklarar att komplexa frågeställningar behöver brytas ned i mer lättfattliga delar 

och koncept. Att språket ska vara inspirerande snarare än informerande. En informant på 

operativ nivå beskriver anpassningen av CSR-relaterad kommunikation på detta sätt: 

 

Det gäller att få ner det på en nivå som gör att det blir verkligt för dem som jobbar i verksamheten, 

inte bara vara där uppe och sväva i fina ord för då får du ingen koppling. Utan försöka utbilda och 

samtidigt få ner det på en nivå som gör att man kan känna att: jamen här kan jag påverka, jag förstår 

hur företaget jobbar t.ex. när det gäller utsläpp. 

 

Nordisk kommunikation (2009) har i sina undersökningar kunnat visa att närliggande 

information visas störst intresse. Med stöd i detta kan ansvarigas val att inte kommunicera 

CSR-strategin förstås. Strategier är kontextberoende och kräver att medarbetare får hjälp med 

att tolka den information som delges (Hiede et al. 2012). Detta tillvägagångssätt kan ur ett 

perspektiv anses vara tillräckligt genom att förståelsen för hur medarbetare bäst tar till sig 

information tas i beaktning och en process av rekontextualisering sker. Däremot belyser 
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Nordisk kommunikation (2009) att det är viktigt att medarbetare även tar till sig övergripande 

information för att kunna känna samhörighet och engagemang till organisationen.  

 

En informant på operativ nivå är till skillnad från de andra informanterna inte nöjd med 

kommunikationen av CSR och upplever att organisationen misslyckas med att erbjuda 

medarbetare ett sammanhang att vara stolta över. Denne förklarar att CSR-relaterade 

aktiviteter på senare tid allt mer har börjat kommuniceras, men upplever att det alltför ofta 

stannar halvvägs:   

 

Vi har alla de här fina grejerna. Vi gör fina saker för omgivningen. Vi är med och sponsrar och ger 

pengar till forskning och utveckling, men vi pratar ju inte om det. Så att då vet ju inte jag, det är som 

att ge bort en julklapp utan att öppna dom. 

Grafström et al. (2008) argumenterar för att det som kommuniceras internt och externt måste 

vara en konsekvens av handling när det gäller en organisations CSR-arbete. En organisations 

kommunikation kan således aldrig vara särkopplad från organisationens faktiska praktik 

(Grafström et al. 2008). Denna ambivalens kan tolkas i citatet ovan genom att informanten 

beskriver hur organisationen alltför sällan kommunicerar de CSR-relaterade aktiviteterna och 

därmed misslyckas med att skapa en röd tråd i sin informationsspridning. Informanten 

förklarar att organisationen behöver ha en mer sammanhängande kommunikation med syfte 

att skapa förutsättningar för medarbetare att utveckla en stolthet för företaget, känna att det de 

gör är viktigt och att de blir medvetna om sin roll i det sociala ansvarstagande som bedrivs. 

För att detta ska kunna ske menar informanten att organisationen behöver samordna sin 

kommunikation på ett bättre sätt.  

 

Empirin visar att informanterna använder olika typer av kanaler i sitt dagliga arbete. På grund 

av att de främst verkar kontrollera kanaler för envägskommunikation är det vad som nyttjas i 

störst utsträckning. Däremot lyfter samtliga informanter betydelsen av chefer som den 

viktigaste kanalen i förmedlingen av information och strategier, men att chefers 

kommunikationsansvar är något otydligt. Kanalerna, som de är utformade idag, anses endast 

till viss del nå ut med information till anställda. Informanterna nämner att de nyttjar och har 

kontroll över kanaler som exempelvis intranät, personaltidning, informationsblad, 

informationsskärmar, anslagstavlor, mail och broschyrer. Vidare är informanterna eniga om 

att den muntliga kommunikationen via chefer är den viktigaste, men att det finns variationer i 

hur chefer uppfattar och agerar inom rollen för sitt kommunikationsansvar.  

Informanterna anser att det finns ett behov av att stödja chefer och utbilda dessa i 

kommunikation. Det är inget behov som uppmärksammats genom dialog med dessa utan 

snarare ett resultat av indirekt informationsspridning. Vissa av informanterna påstår att chefer 

utbildas i kommunikation medan andra menar att så inte är fallet. En informant på operativ 

nivå upplever att många av första linjens chefer och arbetsledare i dagsläget är obekväma 

inför att ta kontakt med sina anställda, vilket leder till att dessa hellre sprider information via 

mail. På grund av organisationens utformning har inte alla medarbetare tillgång till intranätet 

eller andra kanaler för envägskommunikation. Chefers betydelse för den interna 

kommunikationen beskrivs därmed av en informant på operativ nivå såhär:  
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Ja de har ju oerhört stor betydelse speciellt där huvuddelen av medarbetarna inte har tillgång till de 

andra kanalerna under regelbunden basis. Då är det jätteviktigt att arbetsledarna är så pass 

kommunikativa att de kan ta till sig informationen och sen att de inser vikten att föra det vidare och 

kan göra det på ett bra sätt. Så dom är, jag skulle säga vitala. 

Enligt Ramus (2001) är tvåvägskommunikationen den mest värdefulla kanalen för 

integreringen av CSR och även den kanal som skapar mest tillit (Nordisk kommunikation, 

2009). Detta för att strategin behöver diskuteras och tolkas för att på så vis kunna omsättas i 

det dagliga arbetet. Det ställer krav på chefers kommunikationsförmåga då ett abstrakt 

budskap ska omvandlas till något mer konkret (Nordisk kommunikation, 2009). Informanten i 

citatet ovan ger uttryck för att chefers kommunikationsansvar är komplext, men att det 

samtidigt förväntas av chefer att dessa ska förstå sin roll som kommunikatör. Denna förväntan 

kan tolkas vara outtalad då det framkommer att det inte förs en aktiv dialog med chefer 

angående deras kommunikationsansvar. För att chefer ska lyckas i sitt 

kommunikationsuppdrag är det betydande att dessa känner sig trygga i sin roll och vid behov 

utbildas i kommunikation vilket innebär att deras roll som kommunikatörer behöver 

klarläggas (Heide et al. 2012; Nordisk kommunikation, 2009). Att vissa chefer hellre 

kommunicerar via mail kan tolkas som att de känner sig otrygga i sin roll varav den interna 

kommunikationen blir lidande genom att tillfällen för dialog försvinner.  

En undersökning av Nordisk kommunikation (2009) visar att utvärdering och uppföljning av 

den interna kommunikationen är en betydande framgångsfaktor. Det framkommer däremot att 

inga specifika koncerngemensamma undersökningar initieras. En kommunikationsresurs på 

operativ nivå beskriver hur denne på egen hand har genomfört en undersökning via enkäter 

och djupintervjuer. Med hjälp av detta material har därefter den interna kommunikationen på 

den isolerade verksamheten kunnat utvecklats. På en annan verksamhet är det på tal om att 

införa ett kommunikationsverktyg där en dialog med chefer etableras och eventuella behov av 

kommunikationsutveckling uppmärksammas. Det blir tydligt att insatser utförs slumpmässigt 

och med varierat utförande. Genom att inte genomföra regelbundna och samordnade 

undersökningar av den interna kommunikationen blir det svårt att planera för kommande 

insatser och säkerställa att den information som förmedlas når ut.  

5.3 Implementering av CSR 

I detta avsnitt förs ett resonemang om företagets implementering av CSR med avseende på 

den interna kommunikationen. För att förstå ett företags arbete med CSR underlättar det att 

veta var ett företag varit, var de för tillfället befinner sig och var de ämnar hamna (Mirvis och 

Googins, 2006). Detta kan även tillämpas i studier av den interna kommunikationen och dess 

betydelse för implementeringen av CSR. Enligt informanternas uppgifter kan den interna 

kommunikationen sägas vara i ett relativt nystartat utvecklingsarbete. Det verkar som att den 

interna kommunikationen har negligerats till förmån för den externa kommunikationen. 

Vissa kommunikationsansvariga på operativ nivå upplever en svårighet i att hinna med sitt 

uppdrag. De flesta kommunikatörer har enligt informanterna ett ensamt ansvar över flera 

hundra personer och många av tjänsterna är dessutom kombinerade med diverse 

administrativa uppgifter. Majoriteten av intervjuade informanter är relativt nya i sina 

positioner. Tidigare hade få kommunikationsansvariga utbildning i kommunikation och de var 
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färre i antalet. Några informanter ger uttryck för att de vid sin anställnings början har fått 

bygga upp den interna kommunikationen från grunden. Det verkar bland annat saknas tidigare 

historik över den interna kommunikationen och avsaknad av strategisk planering. En 

informant beskriver arbetet med att bygga upp kommunikationen på detta sätt: 

Tidigare har kommunikation jobbat ganska mycket med att springa på saker. Inkommande 

uppdrag och sedan utföra dem, brandsläckning kallas det också för. Ett sätt att arbeta, att 

vara efter hela tiden. Men nu vill vi vara mer proaktiva, vara strategiska och jobba med 

planering av kommunikation. 

En informant beskriver hur organisationen präglas av gamla värderingar vilka hellre lyfter 

hårda fakta än mjuka frågor. Mirvis och Googins (2006) framhäver att bland annat 

organisationskulturen påverkar ett företags implementeringsprocess. I den här studien tyder 

empirin på att kulturen har försvårat kommunikatörernas arbete och kan tolkas vara en 

anledning till att den interna kommunikationen under en längre tid har åsidosatts. Vilket i sig 

förklarar anledningen till att organisationen har ett relativt outvecklat inre 

kommunikationssystem. En informant på operativ nivå beskriver nedan hur organisationen 

framförallt behöver satsa på interna förbättringar för att framöver fortsätta framstå som en 

attraktiv arbetsgivare: 

(…)det är här intern kommunikation kommer in. Det jag kallar för employee branding, det 

som alla glömmer bort. Man är ute och pratar employer branding, man försöker sälja in en 

arbetsgivare på utsidan men glömmer bort att man måste sälja det på insidan innan du 

försöker sälja den på utsidan.    

Informanten fortsätter med att förklara vikten av att den bild man vill förmedla utåt först och 

främst ska förankras på insidan för störst genomslagskraft. Att den yngre generationen 

arbetskraft sätter stor vikt vid att företag ska vara äkta, erbjuda meningsfullhet och 

trovärdighet. Det ställer krav på arbetsgivaren att integrera gemensamma värden, 

kommunicera sitt CSR-arbete och ge medarbetaren ett större sammanhang att känna 

tillhörighet till. Ambitionen med den CSR-relaterade kommunikationen kan därmed anses 

vara god och anger en riktning för det kommande förbättringsarbetet. Genom att förstå var 

organisationen har varit och var de befinner sig nu blir det enklare att förstå de tankegångar 

som presenteras och den kommunikation som verkar initieras. Empirin tyder på att ett 

underutvecklat kommunikationssystem påverkar kanalernas räckvidd och genomslagskraft 

vilket i sin tur försvårar implementeringen av CSR. Att organisationen håller på att genomföra 

förbättringar gällande den interna kommunikationen kan ses som en åtgärd i led att säkerställa 

organisationens långsiktiga överlevnad. 

Mirvis och Googins (2006) framhäver i sin implementeringsmodell att företag kan befinna sig 

på flera nivåer samtidigt. Baserat på tillgången till det empiriska materialet kan detta sägas 

reflektera organisationens implementeringsprocess. Den externa kommunikationen verkar 

vara väl utvecklad och organisationen publicerar årliga hållbarhetsrapporter med CSR knutet 

till dess långsiktiga mål. Engagemanget till och förståelsen för CSR kan, baserat på analysen 

av empirin, tydas vara väl förankrat på strategisk nivå. Organisationen verkar ha tillräckliga 



34 
 

resurser för att möta omgivningens förväntningar och åta sig ett ansvar utöver vad lagen 

föreskriver.  

I motsats till detta har det visat sig att organisationen har ett relativt outvecklat inre 

kommunikationssystem. Även om det är problematiskt att bevisa sambandet mellan 

kommunikation och skapandet av ett mervärde inom organisationer (Heide et al. 2012), har 

kommunikationen visat sig vara en betydande framgångsfaktor för implementeringen av nya 

strategier (Jacobs, Yo och Chavez, 2015). I det här fallet verkar medarbetare inte veta vad 

CSR är för något vilket kan vara ett tecken på att det inte har kommunicerats i tillräcklig 

utsträckning. Intresset för koncernövergripande information uttrycks vara litet och 

engagemanget till CSR-relaterade aktiviteter kan tolkas vara lägre bland medarbetare än högre 

upp i organisationen. Detta verkar ha ett samband med att organisationen prioriterar att 

förmedla information med lokal förankring och endast kommunicera delar av CSR som 

exempelvis områdena säkerhet och miljö.  

Maon et al. (2009) menar att implementeringen är beroende av att organisationens alla parter 

förstår bakgrunden till företagets CSR-strategi och hur den påverkar dem samt omvärlden. 

Genom att inte tydligt kommunicera detta ges medarbetare inte möjligheten att hitta 

kopplingen mellan sin arbetsinsats och den övergripande strategin. Som ledningen själv 

uttrycker det tenderar medarbetare att ha ett mer trångsynt perspektiv. Det kan ses som ett 

resultat av både den information ledningen väljer att föra vidare nedåt, men även den 

kommunikation som inte sker. Baserat på detta kan CSR inte sägas genomsyra 

organisationens alla nivåer och de befinner sig således inte i steg 4 av Mirvis och Googins 

(2006) implementeringsprocess. Den externa kommunikationen kan därmed inte sägas 

reflektera det inre arbetet med CSR och därav uppstår det en lucka mellan vad man påstås 

göra och vad som egentligen sker.  

Organisationens behov av att möta medarbetarnas förväntningar och prioritera dem som en 

viktig intressent leder dem från steg 2 vidare in på steg 3, kallat den innovativa fasen. 

Analysen indikerar att företaget behöver vara innovativ i sitt förbättringsarbete för att skapa 

former för organisering och samarbete mellan kommunikatörer. Detta kan tolkas främja 

förmedlingen av koncernövergripande information och skapa förutsättningar för bildandet av 

en gemensam företagskultur (Mirvis och Googins, 2006). Ambitionen att stärka den inre 

dialogen bör kombineras med att även utveckla informationen angående CSR. Detta kan på 

sikt förena organisationens uttalade värderingar med den övergripande affärsstrategin. Tills 

dess kan CSR inte anses vara implementerat.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt förs en sammanfattande diskussion av presenterat resultat vilket innebär att 

syfte och frågeställningar besvaras. Slutligen förs ett resonemang om förslag för vidare 

forskning. Syftet med denna studie har varit att undersöka om CSR kan anses vara 

implementerat i ett större industriföretag och vilken betydelse den interna kommunikationen 

har för detta. Studiens frågeställningar är följande: Hur kan organisationens arbete med att 

leda och planera implementeringen av CSR beskrivas? På vilket sätt kan organisationens 

interna kommunikation av CSR beskrivas? Vilka hinder och möjligheter gällande intern 

kommunikation av CSR kan identifieras och hur kan dessa förstås? 

 

Tidigare forskning har visat att medarbetare är viktiga aktörer i arbetet med att implementera 

CSR samtidigt som dessa i många fall utesluts på grund av en bristande intern kommunikation 

(Crane & Glozer, 2016; Heide et al. 2012; Bhattacharya et al. 2011; Maon et al. 2009; 

Nordisk kommunikation, 2009; Heslin & Ochoa 2008; Eicher, 2006). Resultatet i denna 

studie visar att CSR inte verkar genomsyra organisationens alla nivåer och kan därmed inte 

anses vara implementerat i den övergripande företagsstrategin. Vad som förefaller vara ett 

bristfälligt internt kommunikationssystem verkar ha påverkat den förståelse och kunskap 

aktörer på operativ nivå har för CSR. Det framkommer att medvetenheten om CSR tenderar 

att försvagas vid varje nedstigande led vilket kan tolkas ha skapat en motivationsklyfta mellan 

strategisk och operativ nivå. Större företag kritiseras ofta för att satsa stora resurser på extern 

kommunikation samtidigt som implementeringen hamnar efter (Baumann-Pauly et al. 2013). 

Analysen indikerar att en lucka har uppstått mellan vad man påstås göra och vad som 

egentligen sker. Arbetet med CSR tenderar snarare att vara en pappersprodukt än integrerade 

värderingar.  

Hur kan organisationens arbete med att leda och planera implementeringen av CSR 

beskrivas?  

Mirvis och Googins (2006) menar att en organisations inre förutsättningar påverkar hur de 

genomför implementeringen av CSR. Empirin antyder att företagets omfattning och 

decentraliserade struktur påverkar hur ledningen planerar och leder för koncernövergripande 

processer. Ansvaret för att implementera koncernövergripande strategier fördelas ut på 

enheterna och därmed även hur detta kommuniceras. Det blir därmed svårt för ledningen att 

kontrollera vad som sker på respektive enhet. Organisationens omfattning och struktur kan 

därav tänkas påverka det sätt information förmedlas vidare och ageras på. Det beror på att 

människor tolkar budskap olika och omsätter det i relation till sin lokala kontext (Heide et al. 

2012). Det uppstår således en risk för att budskap förvrängs och skapar differentieringar i 

utförande och kommunicering vilket försvårar implementeringen av CSR. Ett aktivt 

samarbete mellan kommunikationsavdelningar anses av informanterna främja 

kommunikationen av koncernövergripande information. Trots detta sker sällan ett utbyte av 

erfarenheter eller samarbete kring dessa frågor med anledning av bristande resurser, som 

exempelvis tid.  

På vilket sätt kan organisationens interna kommunikation av CSR beskrivas? 
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Heide et al. (2012) menar att styrdokument behöver diskuteras av anställda och kräver att 

ordens innebörd används i det dagliga arbetet. Annars finns risken att strategiska dokument 

tenderar att förbli ord och inte handling. På strategisk nivå inom företaget och mot externa 

aktörer verkar CSR kommuniceras på ett tydligt sätt. Däremot ger informanterna uttryck för 

att de internt har valt att inte kommunicera CSR-strategin i sin helhet utan pratar istället om 

utvalda områden, främst inom säkerhet och miljö. Detta med anledning av att lokalt anpassad 

information anses visas större intresse. Det verkar ha resulterat i att medarbetare inte känner 

till begreppet CSR eller kopplingen mellan utförandet av dagliga arbetssysslor och 

hållbarhetsarbetet. Analysen indikerar att bristande förståelse och kunskap i sin tur leder till 

att medarbetare inte visar ett önskvärt engagemang till CSR-relaterade frågor, genom 

exempelvis bidrag till organisationens stiftelse. Ett outvecklat internt kommunikationssystem 

kan, baserat på det empiriska materialet, tolkas ha skapat en motivationsklyfta mellan 

strategisk och operativ nivå på grund av en informations- och kunskapsförskjutning. 

Kommunikationen har således visat sig betydelsefull för implementeringen av CSR. Empirin 

visar att i det här fallet påverkar både informationen som förmedlas, men även det som inte 

kommuniceras, integreringen av CSR-relaterade värderingar. Ledningens kommunikation kan 

med andra ord anses ha skapat konsekvenser för hela organisationen, mer specifikt för 

hållbarhetsarbetet, genom de val som gjorts.  

Vilka hinder och möjligheter gällande intern kommunikation av CSR kan identifieras och hur 

kan dessa förstås?   

 

De hinder som har identifierats kan förstås genom att veta var organisationen har varit, var de 

är nu och var de ämnar vara. Analysen indikerar att organisationen för tillfället befinner sig i 

ett förbättringsarbete gällande planering för och utveckling av det interna 

kommunikationssystemet. Att det finns relativt många utvecklingsområden kan, baserat på det 

empiriska materialet, tolkas bero på att den interna kommunikationen tidigare inte har givits 

tillräckligt stor prioritet i relation till andra frågor och därmed också resurser. Informanterna 

ger uttryck för att de använder en kombination av kommunikationskanaler, men också att de 

inte är nöjda med dess träffsäkerhet och räckvidd. Empirin kan tolkas som att 

kommunikatörerna har störst kontroll över kanaler för enkelriktad kommunikation varför 

dessa används mest flitigt. Däremot visar forskning att chefer är den mest betydelsefulla 

kanalen för integreringen av CSR (Ramus, 2001) vilket informanterna även ger uttryck för. 

Chefers kommunikationsansvar blir däremot allt mer komplext och för att dessa ska kunna 

uppfylla sitt ansvar behöver rollen som kommunikatör definieras och stöd erbjudas. Denna 

problematik verkar informanterna vara medvetna om, men på grund av bristande resurser är 

det inget de hittills har kunnat erbjuda. Möjligheten att CSR-relaterad information diskuteras 

och vidareförmedlas blir således mindre. En framgångsfaktor för organisationer är att 

genomföra regelbundna undersökningar och uppföljningar av den interna kommunikationen. 

Informanterna är inte eniga om utförandet av detta, men det framkommer att inga 

koncerngemensamma undersökningar har initierats med fokus på intern kommunikation. Det 

blir således problematiskt att strategiskt planera för riktade insatser.  
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Ansvarigas engagemang är av stor betydelse för implementeringen av CSR (Mirvis och 

Googins, 2006). Det råder ingen tvekan om kommunikatörernas höga ambitioner med den 

interna kommunikationen och det är även vad som leder organisationen framåt i 

förbättringsarbetet. Detta bör skapa kringeffekter genom att kanaler för kommunikation blir 

mer framgångsrika och därmed kan nå ut till en större publik. Informanterna på strategisk nivå 

uppfattas visa ett stort engagemang till organisationens sociala ansvarstagande och verkar 

bedriva en aktiv extern kommunikation vilket även är en viktig del av implementeringen 

(ibid). Den interna kommunikationen kan baserat på det empiriska materialet sägas ha givits 

en större prioritet på senare tid, bland annat genom att kommunikatörer med kompetens inom 

området har rekryterats. Detta kan tolkas vara ett tecken på att förståelsen för dess betydelse 

har uppmärksammats. Kommunikatörerna ger i sin tur uttryck för att de inom sitt respektive 

ansvarsområde genomför förbättringar vilket bör stärka organisationen och även gynna 

integreringen av CSR.  

6.1 Förslag inför framtida forskning  

Detta arbete har genomförts inom ramen för en C-uppsats vilket medförde vissa 

begränsningar. På grund av arbetets omfattning och tillgång till resurser, bland annat tid, har 

inte alla aspekter av ämnet implementering av CSR och intern kommunikation kunnat 

studeras. Detta resulterar i att det finns mycket som vore intressant att studera vidare om.  

Tidigare forskning visar att medarbetare är avgörande för implementeringen av CSR. Denna 

studie hade kunnat stärkas ytterligare genom att tillföra intervjuer med medarbetare ute i 

produktionen. För att se hur medarbetare uppfattar den CSR-relaterade kommunikationen och 

därmed kunna fördjupa kunskapen av dess betydelse för implementeringen. Det hade även 

blivit möjligt att jämföra upplevelser mellan organisationens medarbetare och de högre upp i 

verksamheten för att med större säkerhet kunnat uttala sig om implementeringsprocessen. 

Andra nyckelord som framkommit under studiens gång är skapandet av engagemang och 

motivation. Det hade därmed varit intressant att utgå ifrån teorier inom dessa områden för att 

undersöka hur intern kommunikation av CSR påverkar medarbetares arbetsrelaterade 

engagemang. Begreppen intern kommunikation och implementering har visat sig ha en nära 

anknytning till organisationens kultur och uppbyggnad. Genom att inkludera teorier om 

organisationsstruktur och kultur kan ämnet belysas än djupare. En annan aktör som har visat 

sig viktig för kommunikationen av CSR är första linjens chefer och arbetsledare. Det hade 

varit intressant att tillföra djupintervjuer med dessa och därmed fördjupa förståelsen för 

chefers allt mer komplexa kommunikationsansvar.  
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Bilaga 1 Förfrågan om deltagande  

Hej! Mitt namn är Emma och jag skriver för tillfället på min C-uppsats vid Luleå tekniska 

universitet och sociologiska institutionen. Mitt valda ämnesområde är CSR och mer specifikt 

implementeringen av CSR med avseende på den interna kommunikationen. För att kunna 

fortsätta med min studie behöver jag ett antal intervjupersoner och vill väldigt gärna intervjua 

just dig som arbetar med området kommunikation inom verksamheten.  Det rör sig om en 

intervju (mest troligt via telefon) på ca 45 min - 1 h.  

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan. Intervjun kommer 

att spelas in för att jag ska kunna göra en genomgående analys. Du och företaget kommer att 

vara anonym och materialet kommer endast att användas till denna studie och inget annat. 

Nedan har jag kortfattat beskrivit varför jag valt att studera just detta ämne samt syftet med 

studien.  

 

Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit ett allt mer omdiskuterat ämne och idag står 

företag under ständig övervakning gällande hur deras verksamhet påverkar samhället och 

miljön. Det har därför blivit allt viktigare för företag att integrera samhällsansvar i sin 

övergripande företagsstrategi och sträva efter ett hållbart företagande. Den interna 

kommunikationen är av stor betydelse för implementeringen av nya strategier och något som 

behöver fungera mellan organisationens alla nivåer. Det blir därmed intressant att undersöka 

hur arbetet med CSR genomsyrar ett större industriföretag med avseende på den interna 

kommunikationen.   

 

Syfte 

Syftet är att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka hur CSR genomsyrar ett större 

industriföretag med avseende på den interna kommunikationen. 

 

Frågeställningar 

 Hur beskriver företagsledningen att arbetet organiseras med avseende på CSR inom 

organisationen? 

 Hur beskriver ansvariga i verksamheten att arbetet organiseras med avseende på CSR 

inom organisationen? 

 Vilka hinder och möjligheter gällande intern kommunikation av CSR kan identifieras 

och hur kan dessa förstås? 

 

Låter det intressant och du kan tänka dig att vara med i studien får du gärna kontakta mig så 

snart som möjligt för att bestämma datum och tid. Har du några andra frågor så tveka inte att 

höra av dig, antingen på telefon eller via mail! Tack på förhand 

 

Mvh Emma Forssell 

 

 



 
 

Bilaga 2 Informationsbrev 

Hej och stort tack för att du tar dig tid att delta i en intervju! Jag skriver just nu min C-uppsats 

som avslutande moment på sociologiprogrammet och är väldigt glad att jag får ”låna” 

organisationen för att genomföra min empiriska studie. Intervjun varierar mellan 45 min – 1 h 

och kommer att spelas in för att jag ska kunna göra en genomgående analys av det som 

kommer fram under intervjun. Det är frivilligt att delta och man kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Alla deltagare kommer att vara anonyma och det inspelade materialet kommer att 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. De uppgifter som samlas in kommer enbart att 

användas för detta ändamål och inte till något annat. 

Syftet är att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka hur CSR genomsyrar ett större 

industriföretag med avseende på den interna kommunikationen. 

Frågeställningar: 

 Hur beskriver företagsledningen att arbetet organiseras med avseende på CSR och 

intern kommunikation inom verksamheten? 

 Hur beskriver ansvariga i verksamheten att arbetet organiseras med avseende på CSR 

och intern kommunikation inom verksamheten? 

 Vilka hinder och möjligheter gällande intern kommunikation av CSR kan identifieras 

och hur kan dessa förstås? 

 

Områden som kommer att behandlas under intervjun: 

 Allmänt om företagets CSR - arbete, mål och definition bland annat 

 Målet med den interna kommunikationen 

 Samarbete mellan kommunikationsavdelningar och enheter 

 Viktiga personer som behövs för att budskap ska ta sig från ledning ut till anställda 

 

Nedåtgående och uppåtgående kommunikation 

 Kommunikationskanaler och verktyg som används, fördelar och nackdelar med dessa 

 Kommunikationens innehåll (policys, riktlinjer osv.) och möjlig anpassning av 

informationen 

 Uppföljning 

 Möjligheter för anställda att vara delaktiga i arbetet med CSR 

 Kunskap om CSR 

 Engagemang i arbetet med CSR bland anställda och ledning 

 

Jag hoppas att ovanstående information är av hjälp som förberedelse inför din intervju. Du får 

gärna höra av dig om du har några frågor, annars så ringer jag dig. Du får ha en fortsatt trevlig 

dag! 

 

Mvh Emma Forssell  

 



 
 

Bilaga 3 Intervjuguide Strategisk nivå, CSR- ansvarig  

Öppningsfrågor  

 Kan du berätta om din position på företaget och vad dina arbetsuppgifter innebär? 

 På vilket sätt är du engagerad i den interna kommunikationen? 

 På vilket sätt är du engagerad i arbetet med CSR inom organisationen? 

 Om du med egna ord skulle beskriva CSR vad betyder det för dig? 

 På vilket sätt skulle du säga att ni anpassar arbetet med CSR efter förväntningar från 

utomstående aktörer? 

 Anser du att det är viktigt att företaget engagerar sig i CSR? Motivera! 

 Vilka skulle konsekvenserna bli om ni inte arbetade med CSR? 

 Hur kommer det sig att ni har valt att benämna CSR arbetet för CR och hållbarhet? 

 När började ni arbeta med CSR och på vilket sätt anser du att det har utvecklats inom 

organisationen? 

 Av vilken anledning började ni arbeta med CSR? Har den ändrats? 

 Hur upplever du att engagemanget angående CSR är inom organisationen? Skiljer det 

sig mellan ledning och anställda? Vad beror det på tror du? 

 

Övergångsfrågor 

 

Kan du beskriva hur samarbetet mellan kommunikationsavdelningar fungerar och ser 

ut? 

 

 Finns det några utmaningar angående samarbetet kring just kommunikationen mellan 

avdelningar? Enheter och koncernen? 

 Vad fungerar bra med samarbetet? 

 Är det någon annan avdelning som kommunikationsansvariga är i nära kontakt med? 

Hur tänker du kring samarbetet mellan HR och kommunikation? 

 På vilket sätt samarbetar ni med första linjens chefer i att få ut information till 

anställda? Vilken betydelse anser du att första linjens chefer har? Erbjuds dessa 

utbildning i kommunikation? För ni en levande dialog med dessa? Fördelar och 

nackdelar med den kanalen? 

 Anser du att kommunikationen är viktig för organisationen? Motivera! 

 Hur skulle du säga att den interna kommunikationen har prioriterats för och utvecklats 

genom åren? 

 

Nyckelfrågor 

Vertikal kommunikationskanal (nedåtgående) 

Kan du förklara hur kommunikationsprocessen går till, från att ni på ledningsnivå 

skickar ut information nedåt i organisationen till att de anställda tar emot budskapet? 

 

 På vilket sätt kommuniceras information ut till de anställda? (Vilka 

kommunikationsverktyg/kanaler används) Är det någon huvudsaklig verktyg/kanal 



 
 

som används? Har detta förändrats med tiden? Av vilken anledning? Brister och 

möjligheter med de olika tillvägagångssätten? 

 Innehållsmässigt, vad kommunicerar ni internt till anställda? (Strategier, riktlinjer, 

visioner, mål, kritik)? Hur görs detta begripligt för de anställda? Måste ni på något sätt 

anpassa materialet som kommer från koncernen? 

 Hur följer ni upp och undersöker den interna kommunikationen? Hur kontrollerar ni 

olika kommunikationskanaler och dess effektivitet? 

 Upplever du att kommunikationen med och informationen till de anställda når ut? Vad 

är det som fungerar? Vad fungerar mindre bra? 

 

Vertikal kommunikationskanal (Uppåtgående) 

På vilket sätt erbjuds de anställda att uttrycka sina åsikter gällande verksamheten? 

 

 Hur upplever du att kritik mottas av ledningen?  

 Uppmuntras de anställda till denna typ av kommunikation? 

 

Intern kommunikation av CSR 

Hur upplever du att organisationen lyckas engagera anställda i arbetet med CSR? På 

vilket sätt? 

 

 Vilka möjligheter finns det för de anställda att vara delaktiga i CSR arbetet? Ex. 

genom att utforma policys, ge förslag, konstruktiv kritik och bli involverade. 

 Om de inkluderas, varför anser ni att det är viktigt? Om de utesluts, varför inkluderas 

de inte? 

 Upplever du att de anställda har goda kunskaper om CSR? 

 Anordnas utbildningar för anställda om CSR- arbetet? Varför/varför inte? Hur ofta? 

 

Hur tillfredsställd är du med förmedlingen av just CSR- relaterad information från 

ledning till anställda? Vad skulle kunna förbättras i framtiden?  

 

 Finns det något område inom CSR som du tycker att ni måste arbeta mer aktivt med? 

Det kan vara kommunikationen, rapporteringen, bidrag till föreningar osv… 

 Vad inom området CSR anser du att verksamheten är bäst på? 

 

Har du något annat att tillägga som du anser att vi inte har pratat om gällande intern 

kommunikation av CSR inom verksamheten? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 Intervjuguide strategisk nivå, kommunikatör 

Öppningsfrågor  

 Kan du berätta om din position på företaget och vad dina arbetsuppgifter innebär? 

 På vilket sätt är du engagerad i arbetet med CSR inom organisationen? 

 Vad är din roll i den interna kommunikationen av CSR- relaterade aspekter?  

 Hur skulle du definiera CSR och mer specifikt företagets ansvar? 

 Vad är målet med Bolidens CSR arbete? 

 Om man jämför med målet, var anser du att ni befinner er i dagsläget? 

 Anser du att det är viktigt att företaget engagerar sig i CSR? Motivera! 

 Hur upplever du att engagemanget angående CSR är inom organisationen? Skiljer det 

sig mellan ledning och anställda? Vad beror det på tror du? 

 

Övergångsfrågor 

Kan du beskriva hur samarbetet mellan kommunikationsavdelningar fungerar och ser 

ut? Vad har ni för uppgift? 

 

 Finns det några utmaningar angående samarbetet kring just kommunikationen mellan 

avdelningar? Enheter och koncernen? 

 Vad fungerar bra med samarbetet? 

 Vilka nyckelindivider anser du behöver finnas för att den interna kommunikationen 

ska fungera inom verksamheten och budskap ska nå ut till anställda från ledning?  

 På vilket sätt samarbetar ni med första linjens chefer i att få ut information till 

anställda? Vilken betydelse anser du att första linjens chefer har? Erbjuds dessa 

utbildning i kommunikation? 

 Anser du att kommunikationen är viktig för organisationen? Motivera! 

 

Nyckelfrågor 

Vertikal kommunikationskanal (nedåtgående) 

Kan du förklara hur kommunikationsprocessen går till, från att ni på ledningsnivå 

skickar ut information till enheterna och budskapet når de anställda?  

 

 På vilket sätt kommuniceras information ut till de anställda? (Vilka 

kommunikationsverktyg/kanaler används) Är det någon huvudsaklig verktyg/kanal 

som används? Har detta förändrats med tiden? Av vilken anledning? Brister och 

möjligheter med de olika tillvägagångssätten? 

 Innehållsmässigt, vad kommunicerar ni internt till anställda? (Strategier, riktlinjer, 

visioner, mål, kritik)? Hur görs detta begripligt för de anställda? Måste ni på något sätt 

anpassa materialet som kommer från koncernen? 

 Hur följer ni upp och kontrollerar att det som sägs efterlevs inom organisationen? 

 Upplever du att kommunikationen med och informationen till de anställda når ut? Vad 

är det som fungerar? Vad fungerar mindre bra? 

 

Vertikal kommunikationskanal (Uppåtgående) 



 
 

På vilket sätt erbjuds de anställda att uttrycka sina åsikter gällande verksamheten? 

 

 Hur upplever du att kritik mottas av ledningen?  

 Uppmuntras de anställda till denna typ av kommunikation? 

 Hur kan de anställda kommunicera med ledningen på Boliden? Via närmaste chef, 

mail till koncernen, arbetsplatsträffar? 

 

Intern kommunikation av CSR 

Hur upplever du att organisationen lyckas engagera anställda i arbetet med CSR? På 

vilket sätt? 

 

 Vilka möjligheter finns det för de anställda att vara delaktiga i CSR arbetet? Ex. 

genom att utforma policys, ge förslag, konstruktiv kritik och bli involverade. 

 Om de inkluderas, varför anser ni att det är viktigt? Om de utesluts, varför inkluderas 

de inte? 

 Upplever du att de anställda har goda kunskaper om CSR? 

 Anordnas utbildningar för anställda om CSR- arbetet? Varför/varför inte? Hur ofta? 

 

Hur tillfredsställd är du med förmedlingen av just CSR- relaterad information från 

ledning till anställda? Vad skulle kunna förbättras i framtiden?  

 

 Finns det något område inom CSR som du tycker att ni måste arbeta mer aktivt med? 

Det kan vara kommunikationen, rapporteringen, bidrag till föreningar osv… 

 Vad inom området CSR anser du att verksamheten är bäst på? 

 

Har du något annat att tillägga som du anser att vi inte har pratat om gällande intern 

kommunikation av CSR inom verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 5 Intervjuguide operativ nivå, kommunikatörer 

Öppningsfrågor  

 Kan du berätta om din position på företaget och vad dina arbetsuppgifter innebär? 

 På vilket sätt är du engagerad i den interna kommunikationen? Arbetar du själv eller 

delar du ansvaret med någon annan? Fördelar och nackdelar? 

 Om du med egna ord skulle beskriva CSR vad betyder det för dig? 

 På vilket sätt är du engagerad i arbetet med CSR inom organisationen? 

 Anser du att det är viktigt att företaget engagerar sig i CSR? Motivera! 

 Hur upplever du att engagemanget angående CSR är inom organisationen? Skiljer det 

sig mellan ledning och anställda? Vad beror det på tror du? 

 Anser du att kommunikationen är viktig för organisationen? Motivera! 

 Hur skulle du säga att den interna kommunikationen har prioriterats och utvecklats 

genom åren? 

 

Övergångsfrågor 

Kan du beskriva hur samarbetet mellan kommunikationsavdelningar fungerar och ser 

ut? 

 

 Finns det några utmaningar angående samarbetet kring just kommunikationen mellan 

avdelningar? Enheter och koncernen? Upplever du att ni har en samsyn i 

kommunikationsarbetet?  

 Vad fungerar bra med samarbetet? 

 Samarbetar kommunikation med någon annan avdelning på enheten? Hur ser det 

samarbetet ut? (HR) 

 På vilket sätt samarbetar ni med första linjens chefer i att få ut information till 

anställda? Vilken betydelse anser du att första linjens chefer har? Erbjuds dessa 

utbildning i kommunikation? För ni en levande dialog med dessa? Vilken erfarenhet 

anser du att chefer har i kommunikation? Fördelar och nackdelar med den kanalen? 

 

Nyckelfrågor 

Vertikal kommunikationskanal (nedåtgående) 

Kan du förklara hur kommunikationsprocessen går till, från att ni får information av 

koncernen till att ni förmedlar det ut till anställda? 

 

 På vilket sätt kommuniceras information ut till de anställda? (Vilka 

kommunikationsverktyg/kanaler används) Är det någon huvudsaklig verktyg/kanal 

som används? Har detta förändrats med tiden? Av vilken anledning? Brister och 

möjligheter med de olika tillvägagångssätten? Hur upplevs dom olika kanalerna 

fungera? 

 Innehållsmässigt, vad kommunicerar ni internt till anställda? (Strategier, riktlinjer, 

visioner, mål, kritik)? Hur görs detta begripligt för de anställda? Måste ni på något sätt 

anpassa materialet som kommer från koncernen? 



 
 

 Hur följer ni upp och undersöker den interna kommunikationen? Hur kontrollerar ni 

olika kommunikationskanaler och dess effektivitet? 

 Upplever du att kommunikationen med och informationen till de anställda når ut? Vad 

är det som fungerar? Vad fungerar mindre bra? 

 

Vertikal kommunikationskanal (Uppåtgående) 

På vilket sätt erbjuds de anställda att uttrycka sina åsikter gällande verksamheten? 

 

 Hur upplever du att kritik mottas av ledningen?  

 Uppmuntras de anställda till denna typ av kommunikation? 

 Hur kan de anställda kommunicera med ledningen på Boliden? Via närmaste chef, 

mail till koncernen, arbetsplatsträffar? 

 

Intern kommunikation av CSR 

Hur upplever du att organisationen lyckas engagera anställda i arbetet med CSR? På 

vilket sätt? 

 

 Vilka möjligheter finns det för de anställda att vara delaktiga i CSR - arbetet? Ex. 

genom att utforma policys, ge förslag, konstruktiv kritik och bli involverade. 

 Om de inkluderas, varför anser ni att det är viktigt? Om de utesluts, varför inkluderas 

de inte? 

 Upplever du att de anställda har goda kunskaper om CSR? 

 Anordnas utbildningar för anställda om CSR- arbetet? Varför/varför inte? Hur ofta? 

 

Hur tillfredsställd är du med förmedlingen av just CSR- relaterad information från 

ledning till anställda? Vad skulle kunna förbättras i framtiden?  

 

 Finns det något område inom CSR som du tycker att ni borde arbeta mer aktivt med? 

Det kan vara kommunikationen, rapporteringen, bidrag till föreningar osv… 

 Vad inom området CSR anser du att verksamheten är bäst på? 

 Skulle du säga att ni för en levande kommunikation om CSR? 

 

Vilka övergripande utmaningar ser du med den interna kommunikationen, och vad fungerar 

bra? 

 

Har du något annat att tillägga som du anser att vi inte har pratat om gällande intern 

kommunikation av CSR inom verksamheten? 

 


