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Sammanfattning  
 
Titel: Corporate Social Responsibility: En fallstudie om intern kommunikation av CSR-
arbete. 
 
Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) inom företagsekonomi 
 
Författare: Anghela Ergül och Tibella Massi 
  
Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson 
 
Datum: 2019-Juni 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som har en 
inverkan på den interna kommunikationen vid valet av kommunikationsstrategier 
gällande CSR-arbetet. 	
	
Metod: Vi har i vår studie utgått från ett hermeneutiskt perspektiv. Studien är baserad 
på en kvalitativ forskningsstrategi och design. Genom en deduktiv forskningsansats har 
vi samlat empiri från åtta semistrukturerade intervjuer som sedan har analyserats med 
hjälp av den teoretiska referensramen.  
 
Resultat & Slutsats: Resultatet som studien visar är att individernas behov och 
värderingar har en stor inverkan på valet av kommunikationsstrategier när företag 
kommunicerar ut sitt CSR-arbete internt, vilket innebär att informationen bör integreras 
med de övriga informationsflödena inom företaget. Slutsatsen i denna studie är att 
individer uppfattar och tolkar information på olika sätt och företag bör ha variation i 
förmedlandet men vara tydlig med var informationen finns att tillgå.  
 
Examensarbetets bidrag: Ur en teoretisk synvinkel bidrar studien till att öka 
förståelsen för den inverkan faktorer har på den interna kommunikationen vid valet av 
kommunikationsstrategier gällande CSR. Studien visar att valet av 
kommunikationsstrategier ses som en svårighet inom företag för att alla individer tar in 
och tolkar information på olika sätt beroende på olika faktorer. De faktorer som vi har 
kommit fram till i vår studie och som är viktiga för individer är ”behov” och 
”värdering”. Ur ett praktiskt perspektiv råder det att vi ständigt ska påminna och 
informera om CSR-arbetet inom företaget, få medarbetarna att känna sig delaktiga i 
företagets CSR-arbete och ge dem stöd samt att vara medvetna om att individer tolkar 
och uppfattar information på olika sätt utifrån olika faktorer.  
 
Förslag till vidare forskning: Till vidare forskning finns ett behov av fler kvalitativa 
studier kring hur mindre företag kommunicerar internt för att se om andra faktorer 
tillämpas. Ytterligare ett förslag för vidare forskning är att utgå från flera företag för att 
få en djupare förståelse och även se om andra faktorer kring hur företag kommunicerar 
ut sitt CSR-arbete skulle dyka upp.  
 
Nyckelord: Företagsekonomi, Verksamhetsstyrning, CSR, Strategier, 
Kommunikationsstrategier, Medarbetare, Intressenter, och Intern kommunikation.   
 



 

 

 
 
Abstract 
 
Title: Corporate Social Responsibility: A case study of internal communication of CSR. 
 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business administration  
 
Author: Anghela Ergül och Tibella Massi  
 
Supervisor: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson 
 
Date: 2019 - Jun 
 
Aim: The purpose of this study is to increase understanding for which factors that have 
an impact on the internal communication when choosing communication strategies 
regarding CSR.  
 
Method: We have based our study on a hermeneutic perspective. The study is based on 
a qualitative research strategy and design. Through a deductive research approach, 
empirical evidence was provided from eight semi structured interviews which has been 
analyzed with the help of the theoretical framework. 
 
Result & Conclusion: The result of our study shows that individuals needs and 
valuation has a big impact in the selection of communication strategies when 
communicating CSR internally, which means that the information should be integrated 
with the other information flows within the company. The conclusion in this study is 
that individuals perceive and interpret information in different ways and that the 
company should have variation in their communication but be distinct with were the 
information is available.  
 
Contribution of the thesis: From a theoretical point of view, the study contributes to 
an increasing understanding for what impact factors has on the internal communication 
when selecting communication strategies of CSR. The study shows that the choice of 
communication strategy is seen difficulty within companies because all individuals take 
in and interpret information in different ways depending on factors. The factors that we 
have come up with in our study and that are important for individuals are “needs” and 
“valuation”. From a practical point of view, we advise to constantly remind and inform 
about CSR-work within companies, get employees to feel involved in the company’s 
CSR-work and give them support and to be aware that individuals interpret and perceive 
information in different ways based on various factors/aspects.  
 
Suggestions for future research: For future research, there is a need for several 
qualitative studies about how smaller companies communicate internally to see if other 
factors are applied. Another suggestion for future research is to study several companies 
to gain a deeper understanding and also see if other factors about how companies 
communicate their CSR-work would emerge.  
 
Keywords: Business, operations, CSR, Strategies, communication strategies, 
employees, stakeholders, and internal communication.  
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel redogör vi för bakgrundsforskning kring konceptet Corporate 

Social Responsibility och dess utveckling. Problemdiskussionen i detta kapitel mynnar 

ut i ett behov av ytterligare kunskap som blir grunden till syftet som vi avser att besvara 

i denna studie.  

 

1.1 Bakgrund 
 

En mängd olika koncept och definitioner med hänvisning till en mer human, etisk och 

transparent affärsverksamhet har föreslagits i akademiska debatter och affärsmiljöer 

sedan långt tillbaka i tiden (Van Marrewijk, 2003). Forskaren syftar på att Corporate 

Social Responsibility kommer in som en klar och opartisk definition och ett koncept 

som har varit en stark grund i utvecklingsprocessen för verksamhetens hållbarhet och 

dess implementering. 	

	

Företags sociala ansvar (Corporate Social Responsibility) har i sin moderna formulering 

varit ett viktigt och framträdande koncept sedan 1950-talet skriver Carroll (2016). 

Företags förbättrade ansvarstagande för samhället eller särskilda intressegrupper har 

däremot spårats långt tillbaka enligt Carroll (2016). Konceptet CSR (Corporate Social 

Responsibility) har tillämpats under olika namn och traditioner runt om i världen med 

start i USA och har sedan spridits till bland annat Europa, Asien, Australien, Afrika, och 

Sydamerika och fortsätter även sprida sig i många andra utvecklingsländer (Caroll 

2016). Med detta syftar forskaren på att CSR är ett koncept som har uthärdats och 

fortsätter att växa i betydelse och inverkan (Caroll 2016).  	

	

Enligt Aguedelo, Johannsdottir och Davidsdottir (2019) framgår det att möjligheten till 

att spåra ett företags intresse för samhället har pågått under en längre tid. Men det var 

dock inte tidigare än på 1930-40 talet som företagets sociala roll enligt Aguedelo et, al 

(2019) började förekomma i litteraturen och vad företagets sociala ansvar hade för 

betydelse. Under det senaste årtiondet har de sociala förändringarna förändrats och det 

var då begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) började användas (Aguedelo et, 

al, 2019).  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Strategisk planering är processen att samla, tolka, generera och utvärdera information 

för att forma organisatorisk hållbarhet och konkurrensfördelar (Clark, 2012). Strategisk 

planering är en långsiktig plan som beskriver alla de uppgifter som måste uppfyllas för 

att uppnå det mål företaget har (Clark, 2012). Det som vidare framgår enligt Clark 

(2012) är att företag kontinuerligt måste kontrollera sin strategiska plan för att 

säkerhetsställa att den fortfarande är relevant för att uppnå de mål som finns inom 

företaget. En stark strategisk plan leder till ett mer framgångsrikt företag och det leder 

även till att det blir lättare att lösa problem i framtiden (Clark, 2012). Det som är viktigt 

enligt forskaren är att ledare och anställda engagerar sig när det kommer till att införa en 

strategi som handlar om att arbeta för hållbarhet och socialt ansvar.	

	

Strategisk kommunikation har sedan 2000-talet blivit allt vanligare både i Sverige och 

internationellt (Falkheimer och Heide, 2014). Forskarna definierar strategisk 

kommunikation som företagens medvetna kommunikationsinsatser för att uppnå sina 

övergripande mål. Enligt Falkheimer och Heide (2014) är det inte målen för en viss 

kommunikationsinsats som står i centrum, utan det är verksamhetsrelaterade och många 

gånger långsiktiga mål. Enligt forskarna bygger strategisk kommunikation på en 

medvetenhet om kommunikationens fundamentala betydelse för ett företags existens, 

legitimitet och verksamhet. Omvärldens ökade krav på socialt ansvarstagande har gjort 

att företagens syn på kommunikation och på olika sätt att kommunicera har utvecklats 

(Grafström, Göthberg och Windell, 2008). Grafström et. al (2008) menar även att 

företag ska vara transparenta och tydliga med att berätta om sina aktiviteter för att på så 

sätt redovisa hur de har tagit socialt och miljömässigt ansvar för sin verksamhet. 

Grafström et, al (2010) syftar på att kravet på transparens leder till att företag 

kommunicerar ut sitt arbete på bästa sätt till sina intressenter därav anses 

kommunikation av CSR vara en viktig del i dess verksamhet.  	

	

CSR är ett koncept som har uppmärksammats runt hela världen och har uppnått en ny 

resonans i världsekonomin enligt Jamali och Mirshak (2007). Benn och Bolton (2011) 

har genom tidigare analyser av CSR- definitioner kommit fram till fem framväxande 

dimensioner av CSR vilka är intressenter, socialt ansvarstagande, ekonomiskt 

ansvarstagande, filantropiskt ansvarstagande, och miljömässigt ansvarstagande. Det 
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som Benn och Bolton (2011) även har poängterat är att definitionerna av CSR oftast 

tenderar till att försöka beskriva CSR istället för att skapa en förståelse för hur företag 

ska hantera konceptet. Det som forskaren syftar på är att problemet för företag inte 

ligger i att definiera CSR, utan att de bör förstå hur konceptet används i ett specifikt 

sammanhang (Benn och Bolton, 2011). Forskarna menar att företag ska ta hänsyn till 

detta när de sätter upp sina strategier för att kunna skapa kommunikation med sina 

intressenter, då kommunikationen inte kan ske på samma sätt eller på samma villkor till 

alla intressenter inom ett företag, utan att det måste anpassas efter mottagare (Benn och 

Bolton, 2011).  

 

Det som framgår enligt Welch (2011) är att företag har ökat intresset för CSR-arbetet 

inom företag. För att kunna lyckas med sitt CSR-arbete krävs det att företaget har bra 

intern kommunikation mellan ledningen och de anställda (Welch 2011). Welch och 

Jackson (2007) syftar på att skillnaden mellan intern och extern kommunikation har 

börjat suddas ut. Även om erkännandet av intern kommunikation har en identitet ses 

den som integrerad med externa kommunikationen. Den interna kommunikationen är 

fortfarande en viktig del för att se hur företaget fungerar och vilka mål de vill uppnå 

(Welch och Jackson 2007).  

 

En utmaning som företag ser när det kommer till att involvera företag i CSR är att den 

interna kommunikationen anses vara otydlig vilket påverkar företag negativt och detta 

ses som en brist i forskningen (Welch 2011). Enligt Dawkins (2005) framgår det att den 

interna kommunikationen av företagens CSR-arbetet är underutnyttjad då fler väljer att 

inte kommunicera ut sitt CSR-arbete då de inte vet hur de ska handskas med begreppet. 

Detta är även något som tas upp av Aguinis och Glaves (2012) då de anser att det finns 

en brist i forskningen kring hur företag ska kommunicera ut sitt CSR-arbete internt. 

Forskarna menar även att det inte finns tillräckligt med forskning kring detta och vilka 

faktorer som påverkar den interna kommunikationen när det kommer till att 

kommunicera ut sitt CSR-arbete.  

 

Det vi kan se utifrån tidigare forskning är att det finns en brist i forskningen kring hur 

företag internt kommunicerar ut sitt CSR-arbete och vilka faktorer som påverkar den 

interna kommunikationen. Vi har därför valt att fortsätta på detta spår och öka 
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förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan på valet av kommunikationsstrategi 

när det kommer till den interna kommunikationen av CSR.  

 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan på 

den interna kommunikationen vid valet av kommunikationsstrategier gällande CSR-

arbetet. 	

	

1.4 Avgränsning  
 
I denna studien har vi valt att avgränsa oss till större företag som är verksamma i 

Sverige och dess interna kommunikation av CSR. 
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1.5 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inledning 

Metod 

Teori 

Empiri 

Analys 

Bidrag 

Kapitel 1 
I detta kapitel inleds studien med en bakgrund där vi definierar CSR 
konceptet och dess framkomst. Därefter presenterar vi i 
problemdiskussionen en del forskares tankar kring CSR och dess 
kommunikationsstrategier som vidare mynnas ut till studiens syfte att fylla 
den kunskapslucka som finns inom området. 

Kapitel 2 
Detta kapitel är indelat i två delar där del 1 beskriver den 
vetenskapsteoretiska referensramen och del 2 beskriver de 
tillvägagångssätten som vi har utgått ifrån i denna studie.  
 

Kapitel 3 
I detta kapitel skildras den teoretiska referensramen som denna studie 
bygger på. Den teoretiska referensramen är uppbyggd genom tidigare 
forskning kring CSR, strategiska kommunikation, intern kommunikation, 
dimensioner av intern kommunikation och sedan redogör vi även för 
teorier om tolkning av information samt intern kommunikation av CSR.  

Kapitel 4 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den information som vi 
har samlat in från intervjuerna med företag. Detta kapitel blir även 
grunden för analysen av studien tillsammans med den teoretiska 
referensramen.  

Kapitel 5 
I detta kapitel av studien görs en analys genom den insamlade empiriska 
data och den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen står 
som stöd för den insamlade empirin och på så sätt byggs analyskapitlet 
upp.  

Kapitel 6 
I detta kapitel sammanställs de viktigaste delarna av studien till en 
slutsats som besvarar syftet som studien har. Syftet besvaras genom att 
koppla samman studiens problemformulering, syfte och analys. Därefter 
presenteras ett teoretiskt och praktiskt bidrag samt förslag till vidare 
forskning 
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2. Metod  
 

Detta avsnitt skildrar de olika momenten som har använts i denna studie. Metodkapitlet 

består av två delar där den första delen redogör för den vetenskapsteoretiska 

referensramen, och den andra delen redogör för det tillvägagångssätt som har använts i 

studien.    

 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 
 
För att vi på bästa sätt ska kunna besvara syftet i vår studie har vi valt att använda oss av 

en kvalitativ metod. Vi anser att en kvalitativ metod passade vår studie bäst för att vår 

studie utgår från ord och inte från siffror (Bryman och Bell 2017). I denna studie vill vi 

öka förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan på den interna kommunikationen 

vid valet av kommunikationsstrategier gällande CSR-arbetet vilket vi på bästa sätt kan 

göra utifrån en kvalitativ forskningsstrategi.  

 

Intervjuer är en central del i vår studie, då vår studie utgår från att öka förståelsen av 

den sociala verkligheten genom tolkningar från personer som finns i den miljö som vi 

ska studera (Svensson och Starrin, 1996). Utifrån våra intervjuer har vi tagit reda på hur 

personer som har ansvar för CSR kommunikation kommunicerar ut sitt CSR-arbete till 

dess interna intressenter. Vi har även utifrån intervjuerna med 

kommunikationsansvariga, chefer och medarbetare fått ett perspektiv på hur de upplever 

och ser på kommunikationen angående företags CSR-arbete. 	

	

Vi kommer att utföra en fallstudie då vårt fokus ligger på processen, kontexten och på 

att upptäcka fallet samt öka förståelse för den kunskapslucka som vi har funnit i 

forskningen snarare än att föra fram ett resultat, specifika variabler eller bevis (Merriam, 

1994). En fallstudie handlar om ett detaljerande och ingående stadium som rör den 

komplexitet och vad det specifika fallet uppvisar (Bryman och Bell, 2013). Då vår 

studie är baserad på att öka förståelsen för dess specifika fall som är CSR och dess 

interna kommunikation kommer vi att utföra en fallstudie.  

 



 

7 
 

2.1.1 Kunskapssyn  

 I vår studie utgår vi ifrån att öka förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan på 

valet av kommunikationsstrategier som företag använder för att kommunicera ut sitt 

CSR-arbete internt kommer vi att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Det vi kommer 

göra är att söka sanning samt förståelse av meningssammanhanget som det 

hermeneutiska perspektivet utgår från enligt Sohlberg och Sohlberg (2013). För att 

kunna skapa förståelse och sanning försökte vi sätta oss in i hur människor tänker i den 

kontext vi studerade, vilket bidrog till att tolkning blev viktigt för oss (Sohlberg och 

Sohlberg 2013). Detta ledde till att vi fick tolka all information från våra respondenter 

när det kommer till att se hur respondenterna inom de olika befattningarna ser på CSR 

och vad de arbetar med för kommunikationsstrategier inom företag för att internt 

kommunicera sitt CSR-arbete. 	

	

Hermeneutiken har en ganska klar identitet, vilket innebär att hermeneutiken har olika 

delmoment med olika varierande inriktningar (Sholberg och Sholberg, 2013). En viktig 

skiljelinje är att den går mellan en induktiv och ett deduktivt perspektiv. I det deduktiva 

perspektivet finns det någon form av metod eller förhållningssätt som gör att det går att 

tolka en text på ett rimligt sätt (Sohlberg och Sohlberg, 2013). Detta är även något som 

framgår av Prasad (2002) att hermeneutiken har en bredare betydelse men att det 

fortfarande handlar om att tolka texter på ett riktigt sätt. Hermeneutiken grundar sig i 

hur vi upplever, tycker, tänker och hör på saker enligt Thuren (2007). Då studiens syfte 

är att öka förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan på den interna 

kommunikationen vid valet av kommunikationsstrategier har vi utgått från våra 

upplevelser och hur vi tolkar det som har sagts. 

2.1.2 Forskningsansats  

Det finns tre olika forskningsansatser som vilket är den deduktiv-, induktiva- och 

abduktiva ansatsen. Vi har i vår studie valt att kombinera teori med den framtagna 

empirin för att kunna besvara vårt syfte. Eftersom vi har utgått från en process som 

handlar om att observera fall i syfte att säga något generellt (Sohlberg och Sohlberg 

2013) kommer vi att utgå från en deduktiv ansats. Vi kommer i vår studie ta fram teori 

och sedan gå ut i verkligheten för att samla in information till vår empiri.  
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2.1.3 Forskningsstrategi 

Som forskningsstrategi kommer fallstudiemetoden till användning i många olika 

situationer med syftet att bidra till den samlade kunskapen om individuella, 

gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska företeelser (Yin, 2007). Detta är 

något vi kommer att göra i vår studie genom att samla kunskap och öka förståelsen för 

vilka faktorer som har en inverkan på interna kommunikationen vid valet av 

kommunikationsstrategier. Valet av den forskningsstrategi som vi använder oss av i vår 

studie är en kvalitativ fallstudie som utgår från tre olika företag och handlar om att 

skapa en djupgående insikt om en viss situation och hur de inblandade personer tolkar 

denna (Merriam, 1994). Detta är även något som vår studie går ut på, då vårt syfte är att 

öka förståelsen och fokusera på processen, kontexten och att upptäcka fallet snarare än 

att föra fram ett resultat, specifika variabler eller bevis vilket framgår av Merriam 

(1994).   

2.2 Tillvägagångssätt  
 
I vår studie började vi med att söka på olika databaser såsom Google Scholar, Emerald, 

Discovery och Scopus efter vetenskapliga artiklar för att hitta något som intresserade 

oss. Vi började använda sökord såsom “företagsekonomi” (Business) och “strategi” 

(strategy) för att läsa in oss på ämnet. Efter att ha läst en mängd olika vetenskapliga 

artiklar ökade vi våra sökord med ytterligare begrepp såsom “CSR”, 

“kommunikationsstrategi” (communication strategy), “medarbetare” (coworkers), 

verksamhetsstyrning “(business management), intressenter (stakeholders), och ”intern 

kommunikation” (internal communication). Det tog tid att komma fram till vad vi ville 

skriva om och vad vi ville rikta in oss på, men efter mycket läsning kom vi fram till att 

vi ville bidra till forskningen och öka förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan 

på den interna kommunikationen vid valet av kommunikationsstrategier gällande CSR-

arbetet. Utifrån detta kunde vi sedan hitta ett gap i forskningen kring ämnet vi valde att 

fördjupa oss i och utveckla vårt syfte utifrån det. Under skrivandets gång har vi flera 

gånger fått ändra och läsa på mer kring ämnet men samtidigt har det givit oss mycket då 

vi till slut hittade bristen i forskningen och har därför valt att bidra genom att öka 

förståelsen inom detta ämne.  
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Vi har i vår studie utgått från en fallstudie där vi tagit kontakt med medarbetare, chefer 

och kommunikationsansvariga inom tre olika företag. Detta har bidragit till forskning 

genom att öka förståelsen för vilka kommunikationsstrategier de använder sig av för att 

internt kommunicera ut sitt CSR-arbete. Vi anser att vår fallstudie kommer att kunna se 

skillnaden på hur de tre företag ser på och arbetar med CSR och vilka faktorer som gör 

att de väljer specifika kommunikationsstrategier för att kommunicera CSR internt inom 

företaget.  

 

I figur 1 har vi illustrerat hur studiens tillvägagångssätt har sett ut och hur studien är 

uppbyggd. Figuren visar hur de olika delarna i den vetenskapsteoretiska referensramen 

som är punkt 2.2.1 - 2.2.6 som innehåller datainsamlingsmetod, val av insamling till 

empiri, urval, etiska överväganden, utformning av intervjuguide och genomförande av 

intervju som tillsammans bidrar till den teoretiska referensramen och sedan bidrar till 

det empiriska materialet. Figuren visar även att punkt 3 teoretisk referensram bidrar till 

2.2.5 utformande av intervjuguide. Dessa delar leder därefter till utformandet av 

studiens analys och bidrag vilket vi har illustreras nedan.  

 

 
Figur 1. Tillvägagångssätt. Egen konstruktion. 
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2.2.1 Datainsamlingsmetod  

Den insamling av data som vi har använt oss av i vår studie är både sekundärdata och 

primärdata. Primärdata har samlats in genom semistrukturerade intervjuer från tre större 

företag vilket har bidragit till vår empiriska matrial för att kunna besvara vårt syfte 

(Bryman och Bell 2017). Sekundärdata har samlat in genom vetenskapliga artiklar och 

relevant litteratur inom området vilket har bidragit till vår teoretiska referensram 

(Bryman och Bell 2017).  

2.2.2 Etiska överväganden 

 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det en del etiska riktlinjer och krav på hur 

samhället bedriver forskning då det ska inriktas på väsentliga frågor och hålla hög 

kvalitet, vilket kallas för forskningskravet. Samhällets medlemmar har samtidigt ett 

skydd mot otillbörlig insyn vid sådan forskning, vilket kallas för individskyddskravet. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att forskningskravet och individskyddskravet alltid 

måste vägas mot varandra. Det grundläggande individskyddskravet delas upp i fyra 

allmänna huvudkrav på forskning som Vetenskapsrådet (2002) tar upp. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet  
Regeln som Vetenskapsrådet (2002) tar upp angående informationskravet är att forskare 

skall informera de personer som är delaktiga i undersökningen angående dess uppgift i 

arbetet och vad för villkor som gäller dess deltagande. Det som är viktigt enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är att upplysa om att respondenternas deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. De skall även vara medvetna 

om allt som kan påverka deras vilja att delta i undersökningen. Vi anser att vi har 

förhållit oss till denna regeln då vi har informerat om de olika delarna som 

respondenterna bör vara medvetna om. Detta har vi gjort dels genom informationsbrev 

som vi skickat ut, men även genom telefonsamtal med de olika respondenterna.  
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Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att forskare måste ha ett 

samtycke från undersökningsdeltagarna. Då vi har meddelat respondenterna om att 

deltagandet är frivilligt har vi inte på något sätt tvingat någon att medverka i vår studie. 

Vi har även i vårt informationsbrev (bilaga 1 s.57) skrivit att deltagandet är frivilligt och 

att respondenterna även kan välja att avbryta i efterhand om de inte vill vara med i 

studien. 

 

Konfidentialitetskravet 
Detta krav som Vetenskapsrådet (2002) har tagit upp är att uppgifterna som har samlats 

in om respondenterna skall förvaras på ett sätt som obehöriga inte kan ta del av. De 

delaktiga personerna ska ha största möjliga konfidentialitet när de gäller etiskt känsliga 

uppgifter och det bör undertecknas en förbindelse om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi har meddelat respondenterna om att vi inte kommer att sprida någon 

information som de själva inte har godkänt. De har även fått möjlighet att välja om de 

vill vara anonyma eller inte. I detta fall har tre av nio deltagande respondenter ur de tre 

olika företag valt att vara anonyma, därför har vi enligt konfidentialitetskravet valt att 

inte nämna deras namn eller vart de arbetar.  

 

Nyttjandekravet  

De uppgifter vi samlar in om en enskild person får vi endast använda för vår forskning 

och får inte utlånas för andra syften som inte hör till forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har meddelats och är medvetna om att den 

information vi har fått genom dem endast kommer att användas i syfte för denna studie 

och inte för något annat ändamål. De respondenter som valt att vara anonyma utlånar vi 

inte någon information om.  

2.2.3 Val av insamling till empiri  

För att kunna besvara vårt syfte valde vi att utgå från semistrukturerade intervjuer i vår 

studie som handlar om. Eftersom vi valde att utgå från semistrukturerade intervjuer har 

vi utgått från olika teman kring de frågor som vi ville ställa (Trost, 2010). Vi kommer 

att utgå från teman som handlar om CSR, kommunikationsstrategier, intern 

kommunikation, faktorer av kommunikationsstrategier samt förbättringar av CSR 

(Trost, 2010). Semistrukturerade intervjuer är en av de vanligaste kvalitativa 
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intervjuformerna (Trost, 2010). Vi valde att hålla våra intervjuer öppna och låta 

respondenterna svara med frihet genom att låta respondenterna lägga till information 

som de anser är relevanta till temat enligt Trost (2010). Vi har även i slutet av varje 

intervju ställt en öppen fråga om det är något som respondenten vill lägga till.  

Vi anser att semistrukturerade intervjuer är en flexibel metod då vi tycker att denna 

metod bidrar till att det blir enklare att följa upp med kompletterande frågor när det är 

aktuellt utan att behöva följa en intervjumall (Trost, 2010).  

2.2.4 Urval  

Studiens urval skedde i två steg, vi valde först att kontakta de tre olika företag som vi 

ville intervjua per telefon och därefter efterfråga vi att få komma i kontakt med den 

person som har ansvar för CSR i företaget. Vi har varit i kontakt med 13 olika företag 

varav mer än hälften inte ville delta då de inte hade möjlighet att ställa upp på intervju. 

Av de tre företag som valde att delta i vår studie fick vi möjlighet till att intervjua tre 

respondenter inom två företag och två respondenter inom ett företaget. Vi har i vår 

studie avgränsat oss till att välja företag som är ungefär lika stora för att kunna se 

likheter och skillnader när det gäller den interna kommunikationen av CSR-arbetet. Vi 

valde först att ringa de olika företag dels för att snabbt kunna få ett svar på om de är 

villiga att delta och dels för att få direkta uppgifter till aktuella personer i frågan. 

Därefter skickade vi ut ett informationsbrev till dem som var intresserade av att ställa 

upp på intervju. I det informationsbrev som vi skickade ut framgick studiens ämne, vad 

vårt syfte med studien är, och även länk till vetenskapsrådets etiska riktlinjer som är 

aktuella för deltagande personer. 	

När vi valde respondenter till våra intervjuer var det ganska svårt eftersom många 

företag inte var säkra på vad CSR var och visste dessutom inte vem de skulle vända sig 

till för att vi skulle kunna få så bra och utförliga svar som möjligt. På grund av 

osäkerheten hos samtliga företag skickade vi ut vårt informationsbrev så att det kunde få 

en bättre förståelse för vad syftet med studien var. Dessutom gjorde informationsbrevet 

det lättare för företag att hitta lämpliga personer som tar hand om dess kommunikation 

och CSR-arbete och är väl bekant med konceptet. Vi ansåg att det var viktigt att 

intervjua personer som var medvetna och kunniga inom detta för att få ett flyt under 

intervjuerna men även för att kunna föra bättre dialog och få mer detaljerade svar av 

personer som är insatta i företagens CSR-arbete. Av de tre företag var det en som ville 
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vara helt anonym när det kommer till företagets och respondenternas namn vilket 

resulterade i att vi valde att ha alla tre företag och dess respondenter anonyma. Detta för 

att inte skapa förvirring i vårt skrivande och för att vi inte anser att det är av någon 

större betydelse att öppet behöva skriva namn. Det framgick även i vårt 

informationsbrev att ingen vidare förklaring behövs för att vara anonym  

2.2.5 Utformande av intervjuguide 

 
Vid utformandet av vår intervjuguide valde vi att utgå från CSR kommunikation och 

intern kommunikation vilket var grunden till våra teman. När vi utformade vår 

intervjuguide utgick vi från vår teoretiska referensram för att vara säkra på att vi förhöll 

oss till den (Bryman och Bell 2017). De teman som vi valde att utforma vår 

intervjuguide från var delarna av teorin som till störst del med hjälp av empirin bidrar 

till att besvara studiens syfte. De teman vi kommer att utgå från i studien är allmänna 

frågor om CSR, frågor om kommunikationsstrategier, intern CSR-kommunikation och 

faktorer av kommunikationsstrategier och förbättring av CSR.  

 

Som introduktion till intervjun började med att ställa frågor kring respondentens roll i 

företaget för att kunna skapa ett förtroende men även för att få en uppfattning om vem 

respondenten var vilket Ryen (2004) anser är ett bra sätt att påbörja en intervju. De 

efterföljande frågorna i intervjuguiden är indelat i fyra teman där det första temat 

påbörjades mjukt genom allmänna frågor om CSR för att kunna se hur mycket 

respondenten var medveten om CSR men även för att kunna få information om hur 

företaget tolkar och tillämpar CSR. Ryen (2004) menar att  intervjun påbörjas med en 

del okontroversiella frågor eller teman innan man går över till själva huvudtemat för att 

få intervjun att bli så naturlig som möjligt och efterlikna ett vanligt samtal.  

 

När intervjufrågorna i det första temat ställts gick vi vidare till djupare frågor. Frågor 

gällande kommunikationsstrategier och hur de kommunicerar sitt CSR-arbete internt 

inom företag och avslutningsvis frågor kring faktorer som påverkar dess 

kommunikationsval. Det första temat i intervjuguiden var frågor utvalda utifrån den 

första delen i vår teori (3.1 CSR) som förklarar konceptet CSR, tema två som handlar 

om kommunikationsstrategier är kopplat till del (3.2 strategisk kommunikation) i den 

teoretiska referensramen. När det kommer till tema tre i intervjuguiden så har vi utgått 

ifrån (3.3 intern kommunikation) och (3.6 intern kommunikation av CSR) i den 
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teoretiska referensramen, denna del är även den centrala delen av intervjun. Tema fyra 

är frågor kring (3.4 tolkning av information) och (3.5 dimensioner av intern 

kommunikation) som vi har skrivit om i den teoretiska referensramen. Det vi ville när vi 

utformade intervjuguiden var att intervjuerna skulle vara fria och inte innehålla ledande 

frågor som även framgår enligt Bryman och Bell (2017). Därför valde vi att utforma 

frågor som var mer styrda, men vi gav även respondenterna möjlighet att svara på 

frågan fritt men även ta upp sådant som de ansåg var viktigt själva. Det gäller att 

påbörja en intervju på ett sätt som skapar förtroende för att snabbt kunna bygga upp en 

relation med respondenten vilket även Trost (2014) anser är viktigt för att få ett så 

naturligt och respektfullt samtal som möjligt.    

2.2.6 Genomförande av intervju  

 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) framgår det att kvalitativa forskningsintervjun 

söker kvalitativ kunskap och syftar inte till kvantifiering. Den har som mål att erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld 

vilket innebär att den arbetar med ord och inte med siffror. Den kvalitativa intervjuns 

precision i beskrivningen och stringens i tolkningen av meningen motsvarar exaktheten 

i de kvantitativa måtten.  

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som handlar om 

att forskarna har specifika teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet 

att själva utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman och Bell, 2017). Det som framgår av 

Bryman och Bell (2017) är att frågorna inte behöver komma i samma ordning som i 

intervjuguiden och att frågor som inte ingår i denna också ska ställas, om intervjuaren 

anknyter till något som intervjupersonen har sagt. Detta är någonting som uppkom 

under alla åtta intervjuer som vi hade med respondenterna. Respondenterna svarade 

väldigt brett och tog in många av frågorna i ett och samma svar, därför blev intervjuerna 

väldigt fria då vi fick ställa mycket följdfrågor kopplade till respondenternas svar. Vi 

planerade in våra åtta intervjuer under olika dagar och intervjuerna ägde rum på 

företagens kontor. Vi anser att det var bra att vi fick möjligheten att åka ut till företagen 

då det gjorde att vi även kunde tolka respondenternas svar genom deras uttryck under 

intervjuernas gång. Vi fick möjligheten till att spela in varje intervju vilket bidrog till att 

vi i efterhand kunde lyssna om på intervjuerna för att vara säkra på att vi har uppfattat 

det som sades rätt och även för att kunna citera ordagrant.  
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2.2.7 Bearbetning av insamlad empiri  
 
Tolkning av insamlad empiri 
Förståelse och tolkning är en viktig del av bearbetningen av empirin då vi utgick från 

hermeneutiken. Detta bidrog till att språket hade en stor betydelse i intervjuerna när det 

kom till hur de tolkade frågorna som vi ställde till dem (Olsson och Sörenssen 2011). 

Efter varje inspelad intervju såg vi till att lyssna på varje inspelning som vi hade för att 

sedan skriva ner allt som sades under intervjun ordagrant utifrån vad respondenterna 

hade svarat. Att spela in intervjuerna underlättade det även för oss när det kom till 

tolkningen av den empiri som vi hade samlat in genom att transkribera detta. Vi anser 

att inspelningarna var ett bra val då vi flera gånger gick tillbaka till dem och lyssna för 

att vara säkra på att vi uppfattade intervjun korrekt Trost (2014) menar att man helst ska 

gå tillbaka flera gånger.  

 

Kodning 
Nästa steg i processen av bearbetningen av det empiriska materialet blev att strukturera, 

koda och sedan kategorisera det insamlade materialet. Kodningen var det som hjälpte 

oss vidare i studien för att kunna skriva empirin (Dalen, 2015). Efter transkriberingen 

började vi strukturera upp datamaterialet och för att underlätta så gjorde vi det temavis 

utifrån intervjuguidens uppställning. Detta gjorde vi för att sedan kunna identifiera delar 

av intervjuerna som vi ansåg mest intressant och som även var mest relevant för denna 

studien och dess syfte (Ryen, 2004). Det vi gjorde var att finna ord eller meningar som 

upprepades flera gånger och som väckte vår nyfikenhet men även intervjun i helhet och 

dess viktigaste delar för denna studies syfte (Ryen, 2004). Kodning gjorde det lättare för 

oss att sålla bort upprepningar som uppkom under intervjuerna.  

 

Det viktigaste för oss med kodning var att alltid ha studiens syfte i åtanke för att veta 

vilka delar av de insamlade datamaterialet som var mest relevant. Detta ledde till att vi 

tog bort all irrelevant och överflödig information. Vissa respondenter hade även svarat 

nästintill likadant på vissa intervjufrågor vilket gjorde att vi lade ihop svaren. Den 

överflödiga insamlade informationen valde vi att ta bort men även viss information som 

respondenterna tog upp under intervjuerna gjorde att vi fick tillägga och fylla ut den 

teoretiska referensramen. Det som vi även gjorde vid kodningen av det empiriska 

materialet var att koda företagens namn från A-C för att skydda deras anonymitet. Även 
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ord såsom intern CSR kommunikation, och faktorer kring hur individer tolkar 

information är kodning i det empiriska materialet som vi anser har betydelse för att 

besvara studiens syfte.  

 

Figuren visar hur vi i denna studie har gjort under tiden från att vi har valt insamling till 

empiri, fram till att vi har tolkat och kodat det insamlade materialet till en empiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Insamlingsmetod av empiri. Egen konstruktion 

 

2.2.8 Kvalitetskriterier  

För att kunna granska att vår studie håller en god kvalité finns det olika kvalitetskriterier 

som kan man förhålla sig till enligt Bryman och Bell (2017). De kvalitetskriterier vi 

utgår ifrån i vår studie är tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet. Vi anser att dessa 

tre kvalitetskriterier passar in på vår studie för att vi utgår från en kvalitativ metod.  

 

Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet handlar enligt Bryman och Bell (2017) om att det finns många olika 

beskrivningar av en social verklighet och det är när allt kommer omkring trovärdighet i 

en beskrivning som forskarna kommer fram till och avgör hur acceptabel den blir i 

andras ögon. Det som vi har gjort för att uppnå den tillförlitligheten är att vi har valt att 

spela in intervjuerna, med samtycke av respondenterna. Inspelningarna gjorde att vi fick 

betydelsefull information och även att därefter kunna transkribera varje intervju. För att 
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till empiri Urval Genomförande 

av intervjuer 
Utformande av 
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Bearbetning av 
insamlad empiri 
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ytterligare öka tillförlitligheten ytterligare valde vi att maila ut transkriberingarna till 

respondenterna för att få ett godkännande om att vi har tolkat intervjuerna på rätt sätt. 

Ännu en faktor som vi anser ökar tillförlitligheten i vår studie är att vi har intervjuat tre 

personer ur två företag och en person ur ett företag, detta anser vi leder till att vi får ett 

större perspektiv av dess arbete och en mer trovärdig bild av hur de arbetar med CSR 

kommunikationen.  

 

Pålitlighet  

Pålitlighet handlar om att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser 

och av forskningsprocessen när det kommer till formulering av forskningsfrågor, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter och beslut angående 

analysen av data (Bryman och Bell, 2017). Detta kriteriet har vi uppnått genom att 

uppfylla de olika delarna som Bryman och Bell (2017) skriver om för att öka pålitlighet 

i studien. Det handlar om att fullständigt och utförligt redogöra de olika delarna i 

forskningsprocessen vilket vi har försökt att leva upp till. Vi är medvetna om att 

respondenternas val av att vara anonyma kan minska pålitligheten i vår studie, men vi 

har på bästa sätt försökt att skapa pålitlighet genom att citera det som respondenterna 

nämner i intervjuerna.  

 

Överförbarhet  

Överförbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2017) i normalfallet om att inbegripa ett 

intensivt studium av en liten grupp eller av enskilda individer som har vissa egenskaper 

gemensamt. Det Bryman och Bell (2017) syftar på är att det här handlar om att ha fokus 

på det kontextuellt unika och på meningen i eller betydelsen av den aspekt av den 

sociala verkligheten som studerats. Detta kriterium har vi levt upp till genom att vi har 

valt att intervjua ett fåtal företag och inte en stor grupp då Bryman och Bell (2017) 

menar att det inte handlar om bredden utan att det handlar om att hamna i djupet av det 

som studeras. Då vi har haft tre intervjuer i två företag och två intervjuer i ett företag 

anser vi att det lever upp till det som Bryman och Bell (2017) menar med att man 

hamnar mer i djupet då vi får ett större perspektiv genom att få svar av två till tre 

personer från samma arbetsplats.  
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3 Teori  
 
Det tredje kapitlet i denna studie omfattar tidigare forskning beträffande CSR, 

strategisk kommunikation, intern kommunikation, dimensioner av intern 

kommunikation, tolkning av information samt intern kommunikation av CSR. Dessa 

delar mynnas ut till studiens teorisyntes.   

 

3.1 CSR  
Det som framgår enligt Jamali och Mirshak (2007) är att Corporate Social 

Responsibility är ett koncept som har uppmärksammats världen över. Detta har bidragit 

till att intresset för CSR det senaste åren har härstammat från globaliseringen och 

internationell framväxt (Jamali och Mirshak, 2007). Detta har återspeglat till ökad affärs 

komplexitet och nya krav på företagsmedborgarskap. CSR har gått från att vara en 

ideologi till verklighet då många anser att det är nödvändigt för verksamheter att 

definiera sina roller i samhället och tillämpa sociala och etiska standarder i sina företag 

skriver Lichtenstein et, al (2004). 	

	

Benn och Bolton (2011) tar upp en del forskare och dess definitioner av CSR och menar 

att det har skett en del förändringar sedan Carrolls tidiga modell av CSR. Det Ben och 

Bolton (2011) menar är att de flesta forskarna definierar CSR på olika sätt och att det 

inom de flesta forskningarna har förändrats från att vara ett koncept med tre 

dimensioner såsom ekonomisk, social, och miljö till ytterligare dimensioner av 

konceptet. Carroll (2016) skriver att de mer populära konstruktionerna av CSR som har 

använts i litteraturen och som har praktiserats i flera årtionden är Carrolls pyramid. 

Denna fyrdelade pyramid är definitioner av företagens sociala ansvar enligt Carroll 

(2016). Dr Visser (2006) som även är en av CSR experterna påstår att “Carrolls CSR 

pyramid är förmodligen den mest kända modellen för CSR…”.	
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Figur 3. Carrolls CSR pyramid (1991) 

 

3.1.1 Ekonomiskt ansvar 
 
Det ekonomiska ansvaret handlar enligt Carroll (2016) om att verksamheterna har ett 

ekonomiskt ansvar gentemot samhället då det är samhället som har bidragit och gett 

verksamheterna möjligheten att skapas och upprätthållas. Verksamheterna producerar 

och säljer de varor och tjänster som samhället behöver och som de önskar. Genom detta 

tillåts verksamheterna att gå i vinst vilket gör att de sedan skapar värde och 

intressenterna tar på så sätt nytta av verksamheten (Carroll, 2016).  

3.1.2 Juridiskt ansvar 
 
Här menar Carroll (2016) att samhället inte bara ser verksamheterna som ekonomiska 

enheter utan de förväntas även följa en del lagar och regler. Grundreglerna som 

samhället förväntar sig att verksamheterna ska tillämpa är samhällets syn på “kodifierad 

etik” som Carroll (2016) skriver. Forskaren menar att dessa lagar och regler formulerar 

grundläggande begrepp om rättvisa affärsmetoder som är fastställda av lagstiftare på 
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statlig och lokal nivå. Enligt Carroll (2016) är det krav och förväntningar på företag att 

följa dessa lagar och regler.	

3.1.3 Etiskt ansvar 
 
Carroll (2016) menar att de flesta samhällen anser att lagar är nödvändiga men inte 

tillräckliga. Forskaren menar här att samhället oftast förväntar sig mer än att företag 

följer de lagar och regler som finns, samhället förväntar sig även att företag ska bedriva 

affärerna på ett etiskt sätt. Enligt Carroll (2016) så handlar detta om att samhället 

förväntar sig att företag även omfamnar aktiviteter, normer, standarder och praxis som 

inte tillämpas i lag. 	

3.1.4 Filantropiskt ansvar 
 
Verksamhetsfilantropi handlar enligt Carroll (2016) om verksamheternas frivilliga eller 

diskretionära verksamhet. Filantropi kan enligt forskaren inte bokstavligen vara ett 

ansvar, men det är någonting som förväntas av verksamheter i dagens samhälle. Carroll 

(2016) menar att detta är någonting som verksamheterna vill göra frivilligt utan att 

styras av andra aspekter såsom bland annat lagar. Enligt Carroll (2016) handlar detta om 

att verksamheterna vill göra vad som är rätt för samhället och på så vis visa sitt goda 

medborgarskap. 	

	

3.2 Strategisk kommunikation  
 
Strategisk kommunikation handlar om företagskommunikation och de processer som ett 

företag använder sig av för att kommunicera (Falkheimer och Heide, 2014). Forskarna 

syftar även på att strategisk kommunikation handlar om att uppnå de mål som finns 

inom ett företaget och det göra företag om de använder sig av 

kommunikationsstrategier. Det som vidare framgår enligt Falkheimer och Heide (2014) 

är att genom kommunikation kan nå ut till sina intressenter vilket är något som är viktigt 

i dagens samhälle då företaget är beroende av sina intressenter men även att 

intressenterna är beroende av företaget. 	

	

När företagsmedlemmarna kommunicerar produceras och återskapas medlemmarnas 

utestående bild av vad som utgör företaget, hur företagskulturen ser ut, hur 

arbetsprocesserna förfaller, hur kommunikationsklimatet uppfattas, vilka 
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konkurrenterna är och deras egenskaper, vilka hot och framtidsutsikter som finns 

(Falkheimer, Heide, och Larsson, 2009). Det som vidare framgår enligt Falkheimer och 

Heide (2014) är att kommunikation är av betydelse för ett företags varande och 

blivande. Det som framgår enligt Freeman och Reed (1983) är att även 

företagsmedlemmarna är viktiga för företag då de påverkar och hjälper företaget att nå 

sina uppsatta mål. 	

	

Det som framgår enligt Golob, Podnar, Elving, Nielsen, Thomsen och Schultz (2013) är 

att “kommunikation utgör organisationer ”. Det Golob et, al (2013) syftar på med detta 

citat är att kommunikation är viktig gällande företagets interna och externa aktörer när 

det handlar om företagets CSR-arbete. Enligt Ammenberg (2004) framgår det att det är 

viktigt att intressenternas förväntningar möts när det kommer till kommunikationen, för 

att företag ska tillfredsställa intressenternas behov. Det som vidare framgår enligt 

Ammenberg (2004) är att allt fler drar sig till företag som ägnar sig åt de tre 

dimensionerna som är det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga 

ansvarstagandet. 

 
3.3 Intern kommunikation  
 
Intern kommunikation är något som sker ständigt inom företag och de anser att den 

interna kommunikationen är viktig för att den i sin tur leder till en bra extern 

kommunikation (Welch och Jackson 2007). Detta är även något som framgår enligt 

Mazzie (2010) att en effektiv intern kommunikation är en förutsättning för en positiv 

extern kommunikation, då företagets image och rykte blir bättre. Enligt Welch (2011) 

handlar intern kommunikation om relationer mellan intressenter på alla nivåer inom ett 

företag. Målen som finns för att lyckas med intern kommunikation i ett företag handlar 

om engagemanget för företaget, förståelse för företagets utvecklingsmål, en känsla av 

att tillhöra företaget och medvetenhet om företagets förändrade miljöer (Welch, 2011).   

 

Det som framgår enligt Welch och Jackson (2007) är att intern kommunikation är viktig 

för att nå ut till de externa intressenterna, då intern kommunikation handlar om 

kommunikation mellan chefer och ett företags interna intressenter (Welch och Jackson 

2007). Denna kommunikation som sker internt skapar ett engagemang hos de anställda 

och som även får de anställda att förstå målen som företsget vill uppnå. Detta är även 

något som Johansson, Miller och Hamrin (2014) tar upp då forskarna anser att den 
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interna kommunikationen i ett företag leder till att de anställda blir mer lojala mot 

företaget.  

 

Kommunikationsvetenskap ger en omfattande inblick enligt Linke och Zerfass (2011) i 

området för intern kommunikation, som handlar om hur företag förmedlar information 

och idéer. Det som framgår enligt Linke och Zerfass (2011) är att en mängd olika 

instrument kan påverka den interna kommunikationen i ett företag, det kan handla om 

att vara lojal men även när det kommer till att förbättra arbetsnöjdheten. Företag anser 

därför att den interna kommunikationen har en viktig roll i ett kreativt och innovativt 

företag eftersom det i en formell företagsstruktur krävs avsiktlig innovation för att 

motivera individer (Linke och Zerfass, 2011).  

 

Intern kommunikation har visat sig vara effektiv, då en effektiv intern kommunikation 

bidrar till att företag snabbt kan främja förtroendet genom att hjälpa till att lösa 

konflikter och anpassa uppfattningar och förväntningar (Meng och Berger, 2012). För 

att ett företag ska lyckas med den interna kommunikationen ska företag se till att internt 

utbilda sina anställda och kommunicera med sina anställda (Sharma och Kamalanabhan, 

2012). Forskarna menar även att anställda är kärnan inom ett företag vilket bidrar till att 

det är viktigt att ständigt kommunicera med sina anställda.  

 

3.4 Tolkning av information 
 

Här ska vi presentera hur individer tolkar den interna kommunikationen av CSR-arbetet. 

När det kommer till hur människor uppfattar och tolkar saker kan individer göra det på 

olika sätt beroende på olika faktorer (Kaufmann och Kaufmann, 2016).  

 

Det som framgår enligt Kaufmann och Kaufmann (2016) är att individer tolkar 

information på olika sätt. Hur individer tolkar olika situationer kan bero på erfarenheter, 

behov, intressen och värderingar (Kaufmann och Kaufmann 2016). Forskarna menar 

även att tolkningsaktivitet sker med hjälp av de som kallas mentala representationer, det 

vill säga våra tankar, önskningar och förhoppningar vilket innebär att individer tar in 

och tolkar information på olika sätt. Genom att individer tar in och tolkar information på 

olika sätt kan det bidra till att vi uppfattar det som händer runt omkring oss på olika sätt. 
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En bidragande faktor till detta är våra behov, vår motivation, våra värderingar, vad vi 

vill ta in och hur vi upplever det vi tar in (Kaufmann och Kaufmann 2016).  

 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2016) framgår det att individer även tolkar 

kommunikationen på olika sätt därför är det viktigt att företag ser till att 

kommunikationen sker på ett bra sätt och att det når ut till alla mottagare inom företaget. 

Individer tolkar budskap utifrån sin egen synvinkel och detta kan bero på våra 

erfarenheter, känslor, behov och motiv när det kommer till hur vi uppfattar sändarens 

budskap (Kaufmann och Kaufmann 2016).  

 

Enligt Westmayer, DiCioccio och Rubin (1998) framgår det att människor har 

grundläggande mänskliga behov som resulterar i att människor är i behov av 

kommunikation för att kunna dela tankar och föra diskussioner med varandra. Det som 

framgår enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) är att människor oftast går på 

”magkänsla” vid beslutsfattande och låter sig styras efter den. Ibland känner vi tydligt 

vår ”magkänsla” och låter oss styras av den (Westmayer DiCioccio och Rubin 1998). I 

många fall har vi inte någon medveten förnimmelse av de, men ändå verkar det som om 

den finns där och berättar för oss vad som skulle vara ”bra” och vad som skulle vara 

”dåligt” när vi står inför ett val (Westmayer, DiCioccio och Rubin 1998).  

 

3.5 Dimensioner av intern kommunikation 
 
Det finns tre dimensioner inom företagens interna kommunikation som vi ska presentera 

nedan, dessa tre dimensioner är hierarkisk kommunikation, mediekommunikation och 

informell kommunikation.  

 

Hierarkisk kommunikation  
Enligt Whitworth (2006) framgår det att hierarkisk kommunikation handlar om att 

kommunikation förflyttas från ledningen och sedan nedåt till de anställda. Hierarkisk 

kommunikation syftar på att informationen kommer uppifrån och ned, det förmedlas 

först till chefer och mellanchefer och sedan vidare till anställda (Whitworth 2006). 

Denna typ av kommunikation är inget som föredras att använda i större företag då de 

istället anser att tiden att föra kommunikationen och nå ut till alla anställda inte blir 

effektivt för företaget (Whitworth 2006).  
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Mediekommunikation  

Mediekommunikationen handlar om att nå ut med information internt i företaget genom 

mail, företagets hemsida, personaltidningar och möten (Whitworth, 2006). Enligt 

forskaren anses mediekommunikation vara något som har blivit en stor del inom den 

interna kommunikationen och allt fler använder sig av den. Denna typ av 

kommunikation är effektiv då Whitworth (2006) anser att den kan nå ut med sin 

information internt inom företaget på ett snabbt och smidigt sätt då företaget även har 

kontroll över informationen som ges ut. Det som anses vara en nackdel med denna typ 

av informationskanal är att de anställda själva måste se till att ta del av den information 

som delas ut vilket kan vara svårt för företagen att hålla koll på (Whitworth, 2006).  

 

Mediekommunikation har blivit vanligt inom företag, vilket är något som de flesta 

företag använder sig av på något sätt för att internt kommunicera inom företaget då det 

går snabbt och är smidigt (Gu, Higa & Moodie, 2011). Det som framgår enligt Gomez 

och Borges-Tavarez (2017) är att företag når ut med sitt CSR-arbete internt genom 

företagets webbsida för att företag anser att det är ett effektivt sätt att nå ut till flera 

samtidigt.  

 

Informell kommunikation  
Den tredje dimensionen är informell kommunikation. Den informella kommunikationen 

handlar enligt Whitworth (2006) om den dialog som förs inom en organisation och som 

kan ske i olika sammanhang vilket kan vara, på en rast, på ett möte, i korridoren men 

även utanför arbetsplatsen. Detta är ett sätt som uppskattas mycket inom företag för att  

det är ett snabbt och kostnadsfritt sätt och upplevs som tillförlitlig för att dialogen förs 

när man möter och delar meningar och tankar med varandra (Whitworth, 2006).  

 

Fay (2011) hävdar att ett litet samtal hjälper till att strukturera social interaktion, minska 

osäkerheten och skapa sociala sammanhållningar. Informell information leder till att 

klargöra och förstärka underliggande värden som då underlättar problemlösningen (Fay, 

2011). Informell kommunikation kan utveckla positiva medarbetarkvaliteter och 

förbättra kundservice och företagsprestanda vilket kan leda till samarbete och 

samhörighet inom ett företag (Khan och Khan 2011). Det som vidare framgår enligt 

Khan och Khan (2011) är att ett företag som använder sig av informell kommunikation i 

sin tur leder till att det ökar medarbetarnas engagemang, lojalitet och entusiasm.  
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När målet inom ett företag är att kommunicera internt, förväntas det ske ”ansikte mot 

ansikte” istället för att välja medierat funktionellt alternativ (Westmayer, DiCioccio och 

Rubin, 1998). Men det finns även vissa fördelar med att använda sig av mediekanaler då 

det kan fungera lika bra som ”ansikte mot ansikte” kommunikation (Westmayer, 

DiCioccio och Rubin, 1998).  

 

3.6 Intern kommunikation av CSR  
 
Intern CSR har blivit en viktig del inom organisationers sociala ansvar (Mory och 

Wirtz, 2015). Det som framgår av Moan, Lindgreen och Swaen (2009) är att intern 

kommunikation om CSR handlar om personliga värden hos individer eller grupper i en 

organisation, då den interna kommunikationen är mycket betydelsefull inom företag. 

Det som vidare framgår enligt forskarna är att företagens tillämpning av CSR bidrar till 

att företag kan nå sina visioner och mål. Enligt Klein (1996) framgår det att om den 

interna kommunikationen är bristande inom ett företag kan det bidra till lägre 

arbetsnöjdhet vilket innebär att en kontinuerlig intern kommunikation av företagets 

CSR ökar medvetenheten hos de anställda. Enligt forskaren bör företag därför välja 

olika typer av kommunikationsstrategier för att nå ut internt om företagets CSR-arbete 

vilket kan göras via möten, utbildningar, eller rapporter. Något som vidare framgår 

enligt Klein (1996) är att kommunikation ”ansikte mot ansikte” är en viktig del när 

företag väljer kommunikationsstrategi och ska kommunicera ut sitt CSR-arbete för att 

bidra till omedelbara korrigeringar när det kommer till brister i 

kommunikationsprocessen.  

 

Det som framgår enligt Dawkin (2005) är att det är viktigt att ge konsekvent 

information kring företagets CSR-arbete både internt och externt. Det som framgår 

enligt forskaren är att företaget kan nå sina mål när de arbetar strategiskt med sin interna 

kommunikation (Dawkin, 2005). Den mest effektiva kommunikationskanalen enligt 

Dawkin (2005) när det handlar om att kommunicera ut företagets CSR-arbete är den 

informella kanalen. Det handlar om att känna till sina anställda och vilka 

kommunikationskanaler som passar dem, vilket föredras att göra muntligt.  
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De interna intressenterna leder till de externa intressenterna, därför har företag börjat 

fokusera på medarbetarnas etiska engagemang för att CSR ska skapa långtgående och 

bestående fördelar vilket innebär att de ska värna om den interna kommunikationen 

(Dhanesh, 2012). Företag kan värna om den interna kommunikationen genom att 

uppmärksamma företagets anställda, eftersom de ”omfattar företagskulturen som måste 

rekonstruera företagsstrategi och beslutsfattande för att prioritera sociala frågor” 

(Dhanesh 2012).  

 

Enligt Moan, Lindgreen och Swean (2009) framgår det att kontinuerlig intern 

kommunikation om CSR-åtaganden ökar medvetenheten om ett företags CSR 

kommunikation. Den interna kommunikationen som sker i ett företag kring CSR-arbetet 

är mycket betydelsefullt, det forskaren syftar på är att den interna kommunikationen i 

större grad är viktigare än den externa (Moan, Lindgreen och Swean 2009). Det som 

framgår enligt Welch (2011) är att många företag har svårt att kommunicera ut sitt CSR-

arbete internt inom företaget för att de har svårt att handskas med begreppet.   

 

3.7 Syntes av teoridel  
 
I vår teoretiska referensram har vi inledningsvis redogjort för definitionen av CSR som 

vi även har illustrerat i figur 4 som är en egenkonstruerad modell av syntesen. I det 

inledande avsnittet av den teoretiska referensramen redogörs en del förändring av 

begreppet CSR och dess olika dimensioner då det har gått från att vara tredimensionellt 

till ytterligare dimensioner inom konceptet såsom ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

filantropiskt (Benn och Bolton, 2011).  

	

Tidigare forskning visar att många fler drar sig till företag som i sitt arbete fokuserar 

och lägger värde på de tre dimensionerna, ekonomiska, sociala, och miljömässiga 

(Ammenberg, 2004). Därför anses kommunikationen med företagens interna och 

externa aktörer är viktig och att det finns en del strategier för att nå ut med sitt CSR-

arbete (Golob et, al 2013). Strategisk kommunikation handlar om 

företagskommunikation och de processer som ett företag använder sig av för att 

kommunicera. Med hjälp av kommunikation kan företag nå ut till sina intressenter 

vilket är något som är viktigt i dagens samhälle då företag är beroende av sina 
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intressenter, men även att intressenterna är beroende av företaget. Det som företag 

försöker uppnå är att möta intressenternas förväntningar och behov genom strategisk 

kommunikation menar Ammenberg (2004).    

 

Den interna kommunikationen är en av huvuddelarna i syntesen som Welch och 

Jackson (2007) menar är viktig då eftersom skapar engagemang och relationer med de 

anställda och får även de anställda att förstå mål som vill uppnås i företaget. Företag 

anser även att de anställda är kärnan i ett företag och menar att det av den anledningen 

är viktigt att ständigt kunna kommunicera (Sharma och Kamamanabhan, 2012). Inom 

företagens interna kommunikation finns det tre dimensioner av 

kommunikationsstrategier. Hierarkisk, - Medie, - och Informell kommunikation är de 

tre dimensionerna och används som olika strategier att kommunicera på. 

 

Den sista delen av syntesens tre stora delar beskriver hur individer tolkar och uppfattar 

information och att dess tolkningar skiljer sig åt beroende på erfarenheter, behov, 

intressen och värderingar (Kaufmann och Kaufmann 2016).  

 

Syntesen som är illustrerad (figur 4) visar hur den inledande delen i teorin tillsammans 

med de tre huvuddelarna leder till teorin om intern kommunikation av CSR. I figuren 

har vi även presenterat underrubriker till huvuddelarna för att förtydliga. Det som vi vill 

förmedla med syntesen är ett förtydligande om studiens teman som återkommer i 

empirin och analysen. Avsikten med detta är visa hur de olika delarna leder till att 

besvara studiens syfte.  

 

Figur 4. Syntes av teoretisk referensram. Egen konstruktion. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel sammanställer vi studiens empiri av insamlat material från intervjuer 

med respondenter från tre företag och redogör för deras arbete och tillämpning av CSR 

och dess kommunikationsstrategier. Detta insamlade material är grunden för analysen 

som dels kopplas till den teoretiska referensramen som vi har presenterat i tidigare 

kapitel.  

 

Empirin utgår från åtta intervjuer från tre företag. Vi har i vår studie valt att hålla både 

företag och respondenter anonyma då ett av företag inte ville att vi skulle uppge varken 

namn på företaget eller på respondenterna. Vi kommer i vår studie att uppge 

företagsnamnen med benämning A, B och C och respondenterna utifrån dess befattning 

inom företaget. Vårt syfte är att öka förståelse för vilka faktorer som har en inverkan på 

den interna kommunikationen vid valet av kommunikationsstrategier gällande CSR-

arbetet och utifrån det har vi därför valt att intervjua medarbetare, 

kommunikationsansvariga och chefer i företag A, B och C. Nedan följer en tabell på de 

företag, respondenter, bransch och tid då intervjuerna ägde rum.  

 
Företag  Respondenter Bransch Tid för 

intervju 

A Personalchef Transport/logistik 23/4 

 Kommunikationsansvarig  23/4 

 Medarbetare   25/4 

B Säljare  Matgrossist 26/4 

 Chef   26/4 

 Kommunikationsansvarig   29/4 

C Chef  Sportutrustning/Sportkläder 25/4 

 Kommunikationsansvarig  24/4 

 
Tabell 1. Respondenter 
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4.1 Intern kommunikation  
 
För att ett företag ska nå framgång är det viktigt att den interna kommunikationen 

fungerar i ett företag framgår det av samtliga respondenter i företag A, B och C.  

Företag A, B och C nämner i intervjuerna är att det är viktigt att föra en ständig dialog 

internt inom företaget för det bidrar till att företaget når sina mål och detta leder i sin tur 

till att företaget blir framgångsrikt. Det som framgår av medarbetaren från företag B är 

att en bra intern kommunikation och ständiga dialoger internt inom företaget bidrar till 

att företaget kan förmedla information till sina interna intressenter.  

 

”Vårt mål inom vårt företag är att ha en bra intern kommunikation, för att om vi lyckas 

med vår interna kommunikation bidrar det till att vi kan nå ut till våra externa 

intressenter, vi anser att dessa går hand i hand.” (Medarbetare företag B) 

 

Det framgår av samtliga respondenter i företag A att en bra intern kommunikation 

bidrar till att de anställda blir mer involverade och trivs på arbetsplatsen. De anställda 

känner att de kan bidra med något och att deras åsikter och tankar blir viktiga i företaget 

för att företaget ska kunna nå framgång. Det som personalchefen i företag A nämner 

stämmer överens med det som medarbetaren i företag B tar upp, att en bra intern 

kommunikation leder till att den externa kommunikationen blir bra. Det som 

personalchefen i företag A syftar på är att medarbetarnas engagemang i den interna 

kommunikationen bidrar till att de blir mer involverade i företagets arbete och kan föra 

ut informationen till de externa intressenterna.  

 

”Om vi ser till att den interna kommunikationen fungerar bra leder det i sin tur till att 

de anställda blir mer lojala och engagerade till företaget och detta bidrar till att vår 

externa kommunikation fungerar på ett bättre sätt.” (Personalchef i företag A) 

 

Det som tas upp i alla intervjuer i företag A, B och C är att den interna kommunikation 

är viktig och något som de prioriterar högt och ser till att lägga ner tid och kraft på för 

att ständigt förbättra den. Det som samtliga respondenter nämner i intervjuerna är att de 

aldrig kan vara nöjda med kommunikationen som förs internt inom företaget, utan något 

kan alltid förbättras och det strävar företag efter att göra. En anledning till att ständigt 

förbättra den interna kommunikationen är att företaget vill uppnå sina uppsatta mål 
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vilket företag anses göra om de har ständiga dialoger som leder till ett mer lyckat 

arbetssätt.   

 

Det som vidare nämns av samtliga respondenter i intervjuerna är att intern 

kommunikation handlar om relationer mellan de interna intressenterna på alla nivåer 

inom ett företag. Det som respondenterna tycker är viktigt är att dialoger med 

intressenterna på alla nivåer bidrar i längden till att alla individer känner sig behövande 

och prioriterade i företaget. Det som även framgår i intervjuerna är att en icke 

fungerande intern kommunikation i sin tur leder till att företaget inte når framgång.  

 

4.2 Tolkning av information  
 
När det kommer till olika faktorer kring hur individer tolkar information kunde vi 

utifrån vår framtagna empiri se att samtliga respondenter gillar att ta till sig information 

på olika sätt. Eftersom information kan spridas på en mängd olika sätt kan det vara svårt 

för ett företag att veta vilken kommunikationsstrategi de ska använda för att nå ut med 

sitt CSR-arbete internt inom företaget (Kommunikationsansvarig, företag B). Detta 

eftersom det finns en mängd faktorer som kan påverka hur en individ tar till sig 

informationen. Det som samtliga respondenter nämner är att det är en utmaning att hitta 

rätt kommunikationsstrategi och att företag måste testa sig fram tills de hittar rätt och 

det som passar just företaget och medarbetarna. Företag får alltid testa sig fram tills de 

hittar rätt kommunikationsstrategi, men det är något som företag får räkna med vilket 

kommunikationsansvarig i företag B säger.  

 

“Att välja kommunikationsstrategi är svårt, det som funkar för en medarbetare kanske 

inte funkar för en annan medarbetare då man har olika tolkningar och värderingar, 

därför tar det långt tid att finna den rätta strategin.” 

 (Kommunikationsansvarig, företag B) 

 

Vissa individer föredrar att sitta själv och ta till sig information för att de kan läsa och 

bearbeta det som står och detta är något som framgår av chefen i företag C. Det chefen 

(Företag C) poängterar i intervjun är att: 
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”När jag får sitta själv och läsa igenom informationen om vårt CSR-arbete tar jag till 

mig informationen på ett bättre sätt, därför anser jag att informationsbrev och foldrar 

är ett bättre medel för mig” (Chef, företag B). 

 

Vissa individer föredrar detta medan andra individer inte kan sitta själva och läsa sig in 

på information utan föredrar att sitta och lyssna på någon som berättar då de anser att de 

får en bättre uppfattning kring det som sker och sägs kring ämnet har vi förstått utifrån 

respondenternas svar. 

 

”Att få lyssna på någon som berättar om vårt CSR-arbete ger mig betydligt mer än att 

sitta och läsa informationen själv. Den information jag får via mail kring vårt CSR-

arbete går jag oftast inte in och läser” (Säljare, företag B). 

 

Det som tas upp i både företag A och företag B är att båda erbjuder interna utbildningar 

för att trygga personalens välbefinnande och stödja deras handlande vilket är avgörande 

för företag A:s framgång och framtid när det kommer till fysisk, organisatorisk och 

social arbetsmiljö, undvika arbetsrelaterade sjukdomar och förebygga arbetsolyckor för 

alla anställda.  

 

När det kommer till att välja rätt kommunikationsstrategi inom ett företag kunde vi se 

från samtliga respondenter i företag A, B och C att det kan vara svårt eftersom vi 

människor har olika behov. När företag väljer kommunikationsstrategi kan det ibland 

bli ”bra” och ibland bli ”dåligt”. Om företag misslyckas vid val av 

kommunikationsstrategi nämner samtliga respondenter att de inte ska ge upp utan att 

företaget ska fortsätta tills de hittar det som passar varje individ.  

 

” När man väljer en kommunikationsstrategi lyckas man inte direkt utan det tar långt 

tid att hitta rätt kommunikationsstrategier som passar medarbetarna” 

(Kommunikationsansvarig företag B). 
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4.3 Dimensioner av intern kommunikation  
 
Hierarkisk kommunikation  
Det som var utmärkande inom alla åtta intervjuer som vi hade med företag A, B, och C 

var att ingen av dem nämnde att de jobbar med hierarkisk kommunikation, som handlar 

om att först gå från ledningen och sedan vidare till de anställda. När vi ställde denna 

fråga svarade samtliga respondenterna att det inte är något de tänker på att de gör. 

Samtliga respondenter nämner i intervjuerna att de inte vill att informationen ska föras 

vidare från ledning till anställda för att det bidrar till att medarbetarna inte blir lika 

involverande i företagets CSR-arbete. Enligt respondenterna är det viktigt att föra en 

diskussion med sina medarbetare för att även de kan ha idéer och tankar om företagets 

CSR-arbete.  

 

”Vi tänker inte på att det går från ledningen till de anställda men självklart är det 

chefer och kommunikationsansvariga som har mest koll på detta och ser till att 

kommunicera ut det till de anställda” (Chef, företag B). 

 

Det som även lyfts fram i intervjuerna är att de ser till att lyssna på de anställda, det 

handlar inte bara om att det är ledningen som har ansvar över att föra ut informationen 

utan att de försöker få hela företaget involverade i CSR-arbete. 

 

”Om vi skulle använda oss av denna kommunikationsmetod skulle vi inte tjäna på det då 

det skulle ta alldeles för långt tid.” (Personalchef företag A). 

 

Det som personalchefen i företag A syftar på är att det tar tid att använda sig av denna 

kommunikationskanal när det kommer till att föra vidare informationen från ledning till 

anställda och att det inte kommer att göra den interna kommunikationen bättre. Detta 

leder till att det inte blir effektivt för företag. Det som framgår av samtliga respondenter 

kring denna typ av kommunikationsstrategi är att det gör det svårt för företag att veta 

vilka som har fått ta del av informationen då det är stora företag.  
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För att ett företag ska lyckas med att nå framgång är det viktigt att få medarbetarna 

involverade i företagets CSR-arbete då flera respondenter under intervjuernas gång 

nämner att ”framgång är något som alla företag strävar efter att uppnå”. Det som 

respondenterna syftade på här är att ett företag som har en bra kommunikation leder i 

sin tur till att företaget blir framgångsrikt för att ”kommunikation är nyckeln till 

framgång”.  

 

Mediekommunikation  

Det vi kan se utifrån vår framtagna empiri angående den interna kommunikationen 

kring företagens CSR-arbete är att de kan uppstå vissa skillnader kring hur de 

kommunicerar ut det. Det handlar inte bara om att publicera sitt CSR-arbete på 

exempelvis sin hemsida utan företaget måste nå ut med sin information på många andra 

sätt för att vara säker på att det når alla inom företaget. Många respondenter nämner i 

sina intervjuer att de får ut informationen på många andra sätt som bland annat via mail, 

folder eller möten. Det som framgår av samtliga respondenter är att den information 

som skrivs på hemsidan om företagets CSR-arbete tar många inte del av därför föredrar 

många medarbetare att få information kring företagets CSR-arbete även på andra sätt.  

 

“CSR handlar om så mycket mer för oss än att skriva några rader på vår hemsida, vi 

vet att om vi skriver om vårt CSR-arbete på vår hemsida kommer få medarbetare gå in 

och kolla på det därför väljer vi att även på andra sätt kommunicera ut vårt CSR-

arbete”. (Kommunikationsansvarig, företag A). 

 

Det som personalchefen i företag A anser är att företaget fortfarande väljer att lägga ut 

information på sin hemsida om företagets CSR-arbete men att de kompletterar med att 

skicka ut foldrar och mail och även ser till att prata om det på möten. Personalchefen i 

företag A anser att det är bra att de själv kan sitta och kolla igenom foldern som ligger i 

personalrummet under sina lunchraster vilket personalchefen gör många gånger. Detta 

är något respondenterna (Personalchef, Kommunikationsansvarig och Medarbetare, 

företag A) håller med om och de tycker att kommunikationen av deras CSR-arbete sker 

på ett bra sätt. Det som framgick av respondenterna i företag A är att de även kan sitta 

och diskutera om det som skrivs i foldern under rasterna vilket är bra då det gör att de 

får dela tankar och funderingar med varandra.  
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“För att man ska lyckas med att kommunicera ut sitt CSR-arbete är det viktigt att även 

få de anställda involverade för att få dem att bli medvetna om vårt CSR-arbete”. 

(Kommunikationsansvarig, företag B). 

 

Det som var utmärkande inom företag B är att de på personalmöten oftast tar upp och 

diskuterar kring sitt CSR-arbetet. Detta är något som prioriteras högt inom företag B då 

de anser att föra en dialog ”ansikte mot ansikte” är viktigt. Det som även framgår enligt 

kommunikationsansvarige i företag B är att de skickar ut ett informationsbrev en gång i 

månaden kring företagets CSR-arbete. Det som den kommunikationsansvarige nämner i 

intervjun är att anledningen till att de väljer att skicka ut ett informationsbrev via mail är 

för att alla ska kunna ta del av den oavsett om de befinner sig på arbetsplatsen eller inte.    

 

“Ett informationsbrev skickas ut via mail för att det ska kunna nå ut till all personal, 

mycket på grund av att personal som är sjuka inte ska missa den informationen som tas 

upp och för att det ska nå ut till alla vare sig om man befinner sig på arbetsplatsen eller 

inte.” ( samtliga respondenter, företag B). 

 

Detta val av kommunikationsstrategi anser samtliga respondenter i företag B är viktigt 

och effektivt. Men något som de även uppskattar mycket inom företag B är att ”föra en 

diskussion” och ”få information muntligt” vilket de anser är betydligt bättre än att 

endast få mail och informationsbrev kring CSR-arbetet. Det som framgår av 

intervjuerna med både företag A och C är att de ger de anställda möjligheten till interna 

utbildningar för att få dem mer involverade i företagets arbete av bland annat CSR. Som 

ovan nämnt framgick det av respondenterna i intervjuerna med företag B att de får 

informationsbrev skickat till sig för att ständigt hålla alla informerade om CSR-arbetet 

som sker inom företaget.  

 

Informell kommunikation   
När det kommer till att föra dialog internt inom företaget kunde vi se att alla företag A, 

B, och C framför att de fokuserar mycket på att föra bra dialoger med sina anställda då 

de tycker att det är viktigt. Det som vi anser var utmärkande av alla intervjuer var att en 

av respondenterna i företag A nämner att de ibland kan hända att de sitter och diskuterar 

kring CSR-arbetet på lunchrasterna.  

 



 

35 
 

”Det kan hända att man ibland sitter och läser foldern som finns på borden i 

personalrummet på rasterna och då brukar det även hända att man sitter och diskuterar 

om det som står i foldern.” (Medarbetare, företag A). 

 

När vi ställde följdfrågan angående om respondenten (Medarbetare, företag A) anser att 

det är bra med diskussioner och om det tillför något, fick vi svaret att det är under 

diskussioner som de får möjligheten att kunna ventilera och diskutera med varandra. 

Detta är även något som framgår av samtliga respondenter i företag B då 

respondenterna anser att de får ut mycket av att sitta och diskutera kring företagets 

CSR-arbete och även göra det ”ansikte mot ansikte”. Det som respondenterna nämner är 

att de inte får ut mycket genom att sitta och läsa en folder utan att diskussionen ger mer.   

Respondenterna från företag C anser däremot att de istället väljer att läsa 

informationsbrevet som de får skickade via mail och menar på så vis att det inte är något 

som de diskuterar med varandra så pass ofta.  

 

” Jag läser informationsbrevet som skickas ut via mail och tar till mig av den 

informationen som står där kring företagets CSR-arbete och så är det inget mer med 

det. Vi sitter inte och diskuterar kring det” (Chef, företag C). 

 

4.4 Intern kommunikation av CSR 
 
Det vi tydligt kan se utifrån vår framtagna empiri är att alla respondenter hade en 

inblick i vad CSR var och vad konceptet hade för betydelse. CSR är något som de tre 

företag A, B och C har arbetat med under en längre period och något som de idag 

arbetar med att kommunicera ut internt inom företag. CSR var något som till en början 

var ganska oklart enligt samtliga respondenter i företag A, B och C. De syftade på att 

begreppets betydelse har klarnat för dem med tiden och ju mer de har arbetat med det. 

 

“Begreppet var till en början oklar, vilket den än idag är för många men för oss har 

begreppet blivit allt tydligare och vi kan idag säga att vi vet hur vi ska handskas med 

begreppet inom vårt företag. ” (Chef, företag C). 

 

Att arbeta med CSR och kommunicera ut sitt CSR-arbete är något som blivit allt 

viktigare för företag idag därför lägger många företag tid på att se till att kommunicera 
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ut sitt CSR-arbete till sina medarbetare vilket poängterades i varje intervju som vi hade 

med respondenterna i företag A, B och C. Det som framgick av samtliga respondenter 

var att de lägger en stor tyngd på inom respektive företag.   

 

“CSR är någonting vi inom företaget har jobbat med mycket och det är ett begrepp som 

jag är väl bekant med, vi ser till att kommunicera ut vårt CSR-arbete till våra 

intressenter såsom personal, kunder och samhället. Vi ser även till att kommunicera ut 

vårt CSR-arbete på ett sätt som är lätt att förstå. Vi tjänar inte på att kommunicera ut 

det om ingen tar till sig det.” (Personalchef, företag A).	

 

Det som var gemensamt för dessa tre företag (A, B och C) var att de jobbar med FN:s 

globala mål men att de fokuserade på lite olika mål. Något som företag C ser till att 

arbeta aktivt med inom FN:s globala mål är fem stycken, de fokuserar mest på hälsa och 

välbefinnande, jämställdhet, rent vatten och sanitet, hållbar energi för alla, anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och minskad ojämlikhet. Det som 

kommunikationsansvarig i företag A tar upp är att de använder sig av FN:s Global 

Compacts tio grundläggande principer för företagets ansvar inom områden som 

mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och antikorruption som är ledstjärna 

för CSR-arbete. De som framgick från chefen i företag B är att de ska respektera FN:s 

allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna.  

	

Hur medarbetarna uppfattar företagets CSR-arbete visade sig ha en stor betydelse 

utifrån samtliga respondenter. Kommunikation kring CSR-arbetet är något som 

prioriteras högt för att företaget ska utvecklas och för att man ska föra en dialog mellan 

anställda och ledningen menar chefen på företag B. Vår följdfråga blev då  

 

”Varför är det viktigt att föra en dialog mellan ledning och anställda?” 

 

Det svar som vi fick när vi ställde denna följdfråga var att:  

 

”Det är på det sättet vi når framgång och de uppsatta målen som vi har inom vårt 

företag”. 



 

37 
 

 Det som en respondent (Säljare, företag B) lyfter fram under intervjuns gång är att CSR 

är en del av ledningsarbetet för att de vill minska påverkan som företaget har på 

samhället. 

 

 “Vi ställer krav på våra leverantörer och deras underleverantörer att de ska leva upp 

till ILO-kraven. Vi väljer även ut fem av FN:s globala mål som vi fokuserar på under 

året.” (Säljare, företag B). 

 

När företag kommunicerar ut sitt CSR-arbete är det viktigt att tänka på att kommunicera 

ut det så det blir lätt att förstå och att man ser till att alla medarbetare tar del av den 

informationen vilket framgår av kommunikationsansvarig i företag B. Det respondenten 

säger är:  

 

“Att kommunicera ut vårt CSR-arbete till våra intressenter anser vi är otroligt viktigt, 

hur ska en organisation fungera om man inte väljer att föra en dialog med sina 

medarbetare kring sitt CSR-arbete.” (Kommunikationsansvarig, företag B). 

 

Samtidigt uttrycker flera respondenter (Kommunikationsansvarig och chef i företag C) 

att CSR är något de har full koll på och något som de arbetar aktivt med och har gjort 

sedan en tid tillbaka. 

	

Förbättring av kommunikationsstrategier för framtidens interna kommunikation kring 

företagets CSR-arbete är något som alltid kommer behöva göras. Ett företag kommer 

aldrig känna sig nöjd med det de har åstadkommit utan kommer sträva efter att göra 

bättre och bättre ifrån sig när det kommer till att kommunicera ut sitt CSR-arbete och 

detta är något som alla respondenter håller med om i alla tre företag (A, B och C).  

 

“Jag anser att vi idag får bra information kring vårt CSR-arbete men det går alltid att 

förbättra det och göra det ännu bättre även fast jag anser att den funkar bra idag.” 

(Säljare, företag B). 

 

Detta är även något som framförs av kommunikationsansvarig i företag A då de inom 

företaget anser att de är mycket nöjda över hur de kommunicerar ut sitt CSR-arbete. 

Men det som kommunikationsansvarige inom företag A poängterar i intervjun är som 
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säljaren i företag B tar upp att det alltid går att förbättra och sträva efter att utveckla att 

kommunicera ut sitt CSR-arbete internt inom företaget.  

 

“Vi är idag mycket nöjda med hur vi kommunicerar ut vårt CSR-arbete, som en del av 

arbetet för ständig förbättring har vi tagit fram strategier för det framtida CSR-arbetet” 

(Kommunikationsansvarig företag A) 

	

Alla respondenter inom företag A lyfter fram samma framtida förbättringar kring 

företagets CSR-arbete. Mycket av det dem tar upp är sådant som de redan arbetar med 

idag men som de vill fortsätta att förbättra. Dessa förbättringar som de vill göra är att 

fokusera mer på interna utbildningar till medarbetare inom organisationen, 

kompetensutveckling och uppföljning vilket är deras primära mål att förbättra när det 

kommer till den interna CSR kommunikationen inom företaget. Något som framgick av 

kommunikationsansvarig (företag C) är att de vill förbättra dess interna utbildningar för 

personalen i företaget och få fler personer involverade i ämnet vilket vi anser kan vara 

mycket bra då de idag skickar ut informationsbrev kring CSR-arbetet i företaget och de 

flesta istället väljer att ta till sig informationen därifrån.  
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5 Analys  
 
I detta kapitel av studien analyseras materialet från den teoretiska referensramen samt 

resultatet från det empiriska materialet. För att se vilka faktorer som påverkar valet av 

kommunikationsstrategier.  

 

5.1 Intern kommunikation  
 
Det vi tydligt kunde se ur det empiriska materialet i denna studie var att den interna 

kommunikationen är något som prioriteras högt inom företag A, B och C, vilket Welch 

och Jackson (2007) menar är något som är viktigt då en bra intern kommunikation leder 

till en bra kommunikation med externa intressenter. ”Kommunikation utgör 

organisationer” är vad Golob et, al (2013) skriver, med detta syftar även dessa forskare 

på att kommunikationen är väldigt viktigt när det kommer till företagets både interna 

och externa aktörer när det handlar om företagets CSR-arbete. Detta är även något som 

poängteras i vår empiri då respondenterna i företag A, B och C nämner att en bra intern 

kommunikation i företaget leder till att deras externa kommunikation blir bättre, den 

interna och externa-kommunikationen går hand i hand med varandra. Det som framgår i 

vår framtagna empiri är att medarbetarnas engagemang i företag är viktig då det leder 

till att kommunikationen med de externa intressenterna fungerar bättre.  

 

Intern kommunikation handlar om relationer mellan interna intressenter på alla nivåer 

inom ett företag. För att lyckas med sin interna kommunikation i ett företag handlar det 

om engagemang och förståelse för företagets utvecklingsmål, en känsla av att tillhöra 

organisationen och medvetenhet om organisationen menar Welch (2011). Detta är något 

som vi kan se utifrån vår framtagna empiri då samtliga respondenter anser att deras 

uppsatta mål är av stor betydelse och nås genom ständiga dialoger inom företaget. 

 

Utifrån vårt empiriska material ser vi likheter med vår teoretiska referensram där 

medarbetarnas engagemang leder till att de blir lojala mot företaget vilket därefter leder 

till att medarbetarna presterar bättre eftersom de har koll på företaget och har en väl 

fungerande dialog. Detta är även något som framgår enligt Johansson et al (2014) och 

Zerfass (2011) att den interna kommunikationen i ett företag leder till att de anställda 

blir mer lojala mot företaget. Detta är även något som vi kunde se utifrån vår empiri att 
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samtliga respondenter tog upp att de har sett en skillnad när det kommer till hur den 

interna kommunikationen har lett till att de känner sig mer involverade.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen och det empiriska materialet kan vi se att 

medarbetarna får en större inblick i företagets arbete vilket vidare leder till att de når 

sina uppsatta mål. Det som vi kan se är att en icke fungerande intern kommunikation 

leder till ett icke framgångsrikt företag då medarbetarna är kärnan i ett företag och 

behöver vara involverande för att företaget ska fungera vilket vi även kan förstå utifrån 

det empiriska matrealet. Detta är även något som framgår enligt Welch (2011) då målet 

för att lyckas med intern kommunikation i ett företag handlar om engagemang och 

förståelse för företagets utvecklingsmål som även respondenterna nämner i intervjuerna.  

 

5.2 Tolkning av information 
 
Hur människor tolkar information beror på olika faktorer vilket vi kunde se från vår 

framtagna empiri då respondenterna nämnde en del olika sätt som de anser att de tar in 

information på. Detta är även något som framgår av Kaufmann och Kaufmann (2010) 

som menar att det finns olika faktorer kring hur människor tar in information vilket kan 

bero på motivation och tolkningar därför ser vi detta som en likhet. Detta kunde vi även 

utläsa av vår framtagna empiri då alla individer inte tar in information på samma sätt 

vilket de heller inte föredrar att göra. Som vi kan se utifrån vår empiri är att en av 

respondenterna föredrog att själv sitta och läsa in sig på informationen angående 

företaget CSR-arbete än att bli informerad av någon annan för att själv kunna sitta och 

reflektera kring det. En annan respondent föredrog istället att lyssna på någon som 

berättar om företagets CSR-arbete för att kunna föra en dialog kring det. Detta kan vi se 

som en likhet med det som Dawkin (2005) skriver som vi har tagit upp i vår teoretiska 

referensram att känna till den anställdes behov och vilken kommunikation som passar 

dem bäst.  

 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) är det viktigt att anpassa kommunikationen till 

mottagaren så att förutsättningar för en bra intern kommunikation skapas. Detta kan vi 

se att företag A, B och C gör men att de även är på en förbättringsväg genom att de 

ständigt strävar efter att förbättra sin interna kommunikation gällande CSR då det är ett 

koncept som ständigt får en viktigare roll i samhället. Det vi kan se utifrån vår 
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framtagna empiri är att samtliga respondenter nämner att de för en ständig dialog och 

även diskussioner kring företagets CSR-arbete. Utifrån vår framtagna empiri framgår 

det att interna utbildningar är viktiga för medarbetarna. Människor har grundläggande 

mänskliga behov som resulterar i att människor har behov av kommunikation för att 

föra diskussioner med varandra vilket framgår av Westmayer, DiCioccio och Rubin 

1998). Därför har vi sett att det finns en likhet med att medarbetare ständigt behöver 

vara uppdaterade med information.   

 

När det kommer till att välja rätt kommunikationsstrategi har vi sett att samtliga företag 

A, B och C tycker det är svårt. Det är inte alltid det blir bra när företag väljer 

kommunikationsstrategi har vi kommit fram till utifrån vår framtagna empiri, vilket 

bidrar till att företag får tänka om och pröva sig fram igen för att lyckas välja rätt. Hur 

individer tolkar och värderar information har vi sett beror på en mängd olika faktorer 

som bland annat kan vara erfarenheter, behov, intressen och värderingar vilket författare 

såsom Kaufmann och Kaufmann (2016) och Ammenberg (2004) är överens om. Det 

som vi har kunnat se är att det finns företag som tar hänsyn till de interna 

intressenternas tolkningar och värderingar såsom företag B. Kommunikationsansvarige 

på företag B menar att det är svårt för dem att välja kommunikationsstrategier då något 

som funkar för en medarbetare kanske inte funkar för någon annan. Hur olika individer 

tar in och tolkar information leder till att människor uppfattar det som händer runt 

omkring på olika sätt menar Kaufmann och Kaufmann (2016). 

 
5.3 Dimensioner av intern kommunikation 
 
Hierarkisk kommunikation  

Utifrån vår teoretiska referensram har vi upptäckt en skillnad mellan det som framgår i 

det empiriska materialet och det som Witworth (2006) skriver då det framgår att   

kommunikationen går från ledning till anställd, men att det inte är något som anses 

tillämpas i företagen. Det som framgår från vår framtagna empiri är att cheferna och de 

kommunikationsansvariga är de som håller koll på att företagets CSR-arbetet 

kommuniceras ut internt inom företaget. Dock menar respondenterna att medarbetarna 

samtidigt får vara involverande i det som görs och att de även får göra sina röster hörda 

med sina tankar och idéer. Welch (2006) menar att informationen går uppifrån och ned, 

att det först förmedlas till cheferna och mellancheferna och sedan vidare till de 
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anställda. Den slutsats vi har tagit utifrån vår framtagna empiri är att ett företag lyckas 

nå framgång genom att låta alla medarbetare inom företaget vara delaktiga och att 

kommunikationen inte ska ske stegvis för att det oftast leder till att kommunikationen 

inte blir effektiv. Inom företag A, B och C sade samtliga respondenter att ”framgång är 

något som alla företag strävar efter att uppnå” med detta menar respondenterna att 

kommunikation är nyckeln till framgång.  

 

Det vi tydligt kan se utifrån vår framtagna empiri är att hierarkisk kommunikation inte 

är något som används inom företag A, B och C för att det skulle ta längre tid om företag 

skulle använda sig av denna metod då de är väldigt stora företag. Detta är något som 

även framkommer utifrån vår teoretiska referensram då Whitworth (2006) skriver att 

denna typ av kommunikationskanal inte är effektivt inom större företag då man inte 

kommer kunna vara säker på att informationen når ut till alla anställda. Vilket även 

framgår i empirin:  

 

”Vi skulle inte kunna använda denna metod då det inte skulle löna sig för oss då vi är så 

pass stora att det skulle ta alldeles för långt tid för oss.” (Personalchef företag A). 

 

 

Mediekommunikation  
 
Det som vi även har kunnat analysera från den framtagna empirin är att samtliga företag 

vi har intervjuat arbetar en hel del med att kommunicera sitt CSR-arbete internt men på 

olika sätt. Det som framgick av samtliga intervjuer är att företag huvudsakligen lägger 

ut informationen kring CSR-arbetet på sina hemsidor, företag skickar ut foldrar och 

informationsbrev via mail, tar upp det på möten och erbjuder interna utbildningar. Detta 

är även något som Whitworth (2006) tar upp då mediekommunikation handlar om att nå 

ut med informationen internt inom företag genom mail, företagets hemsida, 

personaltidningar och möten. Detta är något som även Withworth (2006) menar bidrar 

till att nå ut till en större grupp och att det är ett effektivt sätt att kommunicera på. 

 

De vi kan se utifrån det empiriska materialet som även tas upp i den teoretiska 

referensramen är att det inte bara är fördelaktigt med denna typ av kommunikation. Den 

största nackdelen som vi kan se förs fram är att den information som ska nås ut internt i 

företag inte alltid når alla då många inte läser den informationen som läggs ut på 
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hemsidorna. Whitworth (2006) tar även i samband med detta upp att det blir svårt för de 

stora företag att hålla koll på om informationen som läggs ut når ut till alla eller om 

medarbetarna väljer att inte ta del av den. Med tanke på att det kan vara svårt för företag 

att veta vilka som tar del av den information som läggs upp på hemsidan är det bra att 

det finns andra alternativ att kommunicera på när det kommer till att nå ut till sina 

medarbetare, vilket även företag som vi har intervjuat tar nytta av. Det kan handla om 

foldrar, mail, möten och interna utbildningar (Whitworth 2006) vilket de flesta företag 

använder sig av.  

 

Det som vi kan se utifrån sammanställning av denna kommunikationskanal finns det 

för-och nackdelar gällande dess sätt att kommunicera på internt då det är bland de mest 

effektiva sätten för större företag såsom vi kan se utifrån det empiriska materialet. Det 

som vi även kan se utifrån det empiriska matrealet är att de tre stora företag A, B och C 

anser att det är ett effektivt sätt att i form av informationsbrev, mail, foldrar, eller 

hemsidan endast med ett ”klick” nå ut internt angående sitt CSR-arbete. Det finns dock 

svårigheter som vi kan se när det kommer till att vara säker på att det som läggs ut läses. 

Därför nämner dessa företag att de är under en förbättringsfas när det kommer till att 

utöka effektiviteten av sina kommunikationskanaler genom att även kommunicera om 

CSR muntligt.  

 

Enligt Gomez och Borges-Tavarez (2011) framgår det att det är lätt och smidigt att nå ut 

med företaget CSR-arbete internt genom att använda sig av företagens hemsidor. Den 

slutsats vi kunde dra från vårt empiriska material är att företag använder sig av sina 

hemsidor för att kommunicera ut sitt CSR-arbete trots kännedom om att många inte tar 

del av den informationen men att det ändå ska finnas tillgängligt.  

 

Informell kommunikation  
Det som vi även såg som utmärkande i den framtagna empirin är det som medarbetaren 

på företag A tog upp angående diskussioner kring företagets CSR-arbete som de har 

under sina raster. Detta är något företag C inte tog upp då de inte verkar ha diskussioner 

kring CSR lika ofta då deras information tilldelas genom informationsbrev och interna 

utbildningar. Det som framgår ur den framtagna empirin är att denna typ av 

kommunikation är effektiv då det ger personalen mer att sitta och diskutera fritt på 

raster då de delar sina tankar och åsikter med varandra. Detta är även något som framgår 



 

44 
 

av Whitworth (2006) som syftar på att det är viktigt att föra dialoger med varandra 

internt i företaget exempelvis på raster, möten, i korridoren och även utanför 

arbetsplatsen. Det vi tydligt kunde se var att ingen av respondenterna från intervjuerna 

nämnde att CSR är någonting de väljer att ta upp som samtalsämne och prata om 

utanför arbetsplatsen utan det är någonting som tillhör arbetsplatsen. Respondenterna 

menar att de inte föredrar att sitta och prata om CSR efter arbetstid utan det är något de 

tar upp när de befinner sig på sin arbetsplats.  

 

Whitworth (2006) menar att diskutera och föra dialoger inom företaget är ett snabbt och 

kostnadsfritt sätt att dela meningar och tankar med varandra. Detta tas upp i teorin då 

diskussionerna på rasterna är viktiga för att påverka företaget positivt som enligt 

Withworth (2006) leder till ett mer framgångsrikt företag genom bra intern 

kommunikation. Att kunna dela tankar och åsikter med varandra angående företags 

CSR-arbete upplevs sådana dialoger vara till nytta utifrån de vi kan se ur det empiriska 

materialet. Företag A, B och C anser att det är viktigt för företag att ha en bra intern 

kommunikation och att föra dialoger med sina medarbetare. Det vi kunde se som 

utmärkande utifrån en intervju är att medarbetare i företag A tar upp att de ibland sitter 

och diskuterar kring den foldern som ligger i personalrummet. Det som framgår från 

den framtagna empirin är att det är bra med dessa diskussioner då medarbetarna får 

möjlighet att dela tankar med varandra och även se hur andra tolkar informationen kring 

företagets CSR-arbete. När företag ska kommunicera internt inom företaget förväntar de 

sig att det ska ske ”ansikte mot ansikte” (Westmayer, Dicioccio och Rubin 1998).  

 

5.4 Intern kommunikation av CSR  
 
Utifrån vårt sammanställda empiriska material kan vi se att samtliga företag anser att 

kommunikation kring CSR-arbete är bland det som prioriteras högt bland dessa företag. 

Det som framgår i empirin är att dialoger mellan ledning och anställda är en viktig 

faktor inom den interna kommunikationen då de anser att alla ska känna sig delaktiga i 

företagets CSR-arbete. Dialoger anses vara en viktig faktor vilket innebär att 

kommunikation som förs ”ansikte mot ansikte” är en viktig del när ett företag 

kommunicerar ut information om dess CSR-arbete då det enligt Klein (1996) leder till 

att omedelbart kunna korrigera om det skulle uppstå brister i kommunikationsprocessen. 

Den mest effektiva kommunikationskanalen enligt Dawkin (2005) är den informella 
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kanalen som handlar om att kommunicera muntligt men även att kunna anpassa 

kommunikationskanalerna till de anställda.  

 
Enligt Moan et. al, (2009) framgår det att mål och visioner är något som finns inom alla 

slags företag och bidrar till att företag kan nå framgång. CSR är bland dessa faktorer 

som kan bidra till att företag kan nå dess uppsatta mål och visioner. Att nå framgång 

genom uppsatta mål och visioner anser företag B att de gör genom att föra ständiga 

dialoger mellan ledning och anställda. Det som även lyfts fram i det empiriska 

materialet är att valet av att arbeta med CSR är till för att minska påverkan på samhället 

genom att leva upp till ILO-kraven och även vissa av FN:s globala mål. 

 

Då CSR har gått från att vara en ideologi till verklighet har blivit en nödvändighet för 

företag att definiera sina roller i samhället genom att tillämpa sociala och etiska 

standarder skriver Lichtenstein et, al (2004). Det som poängteras av samtliga 

respondenter är att deras interna kommunikation fungerar bra men att de ständigt kan 

sträva efter att förbättra den. Detta framgår även enligt Welch (2011) då det ibland kan 

vara svårt att lyckas med den interna kommunikationen då företag har svårt att handskas 

med begreppet CSR.  

 

Det som framgår ur den framtagna empirin är att företag i första hand ser till att värna 

om den interna kommunikationen, de anser att bra intern kommunikation i ett företag 

leder i sin tur till att medarbetarna inom företaget kommer att föra en bättre 

kommunikation med de externa intressenterna. Det är något vi kan se utifrån Dhanesh 

(2012) att företag därför har börjat att fokusera på medarbetarnas etiska engagemang för 

att CSR ska skapa långtgående och bestående fördelar och därför måste företag först 

och främst värna om den interna kommunikationen. Om den intern kommunikation 

kring företagets CSR-arbete är bra leder det till att den externa kommunikationen blir 

bra (Moan, Lindgreen och Swean 2009). Detta kan vi se utifrån vår framtagna empiri 

med företag A, B och C ser till att fokusera mer på intern kommunikation krävs det att 

medarbetarna vill bli mer involverade.  
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5.5 Sammanfattning av analys  
 
Inledningsvis presenterar vi i vår analys den interna kommunikationen inom företag. 

Det vi kunde se är att den interna kommunikation är viktig och att det krävs 

engagemang och förståelse för att man ska lyckas med interna kommunikationen när det 

kommer till att nå utvecklingsmålen som ett företag har. De likheter som vi har upptäckt 

är att den interna kommunikationen är viktig inom alla de tre företagen som vi har 

presenterat i vår framtagna empiri, detta är något som även poängteras av forskare som 

band annat Welch och Jackson (2007) och även Golob et, al (2013) som menar att 

”kommunikation utgör organisationer”. 

 

Hur människor tolkar information har vi i vår analys kommit fram till beror på olika 

faktorer, de faktorer vi kunde se hade en stor betydelse är ”behov” och ”värderingar”. 

Genom dessa två faktorer kunde vi sedan utifrån vår analys se att ”behov” och 

”värderingar” bidrar till hur företag väljer kommunikationsstrategier. De två 

kommunikationsstrategier som var mest användbara inom företag var informell och 

mediekommunikation och det som inte användes lika mycket var hierarkisk 

kommunikation. Här har vi även upptäckt en del likheter som har tagits upp i tidigare 

forskning då forskare så som Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att det är olika 

faktorer som påverkar individernas tolkning av information och även Dawkin (2005) 

som menar att ”behov” är ett utav de viktigaste faktorerna.  

 

Utifrån dessa olika delar kan vi sedan i vår analys se att det leder till intern 

kommunikation av CSR, vilket vi även kan se i figur 4 (syntes över teoretisk 

referensram). Först börjar vi med intern kommunikation, sedan går vi in på tolkning av 

information, dimensioner av intern kommunikation som sedan leder till intern 

kommunikation av CSR. Företag anser att kommunikation kring CSR-arbete prioriteras 

högt, det som framgår i vår analys är att dialoger mellan ledning och anställda är viktigt 

inom den interna kommunikationen då alla inom företaget ska känna sig delaktiga i 

företagets CSR-arbete.  
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6 Bidrag  
 

I detta avslutande kapitlet besvaras denna studiens syfte, det teoretiska och praktiska 

bidraget. Avslutningsvis presenteras ett förslag för vidare forskning. 

 

6.1 Syftets besvaras  
 
Syftet i vår studie var att ”öka förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan på den 

interna kommunikationen vid valet av kommunikationsstrategier gällande CSR-

arbetet”. Genom vår framtagna empiri i kombination med vår teori kunde vi öka 

förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan på den interna kommunikationen och 

vilka kommunikationskanaler företag använder för att kommunicera ut sitt CSR-arbete 

internt inom företaget. Information och kommunikation är något som individer tar till 

sig på olika sätt beroende på olika faktorer. De faktorerna som vi har upptäckt är viktiga 

för individerna är ”behov” och ”värderingar” när det kommer till dess tolkning och 

bearbetning av information. Genom att människor har olika ”behov” och ”värderingar” 

tar människor till sig information på olika sätt, genom exempelvis mail och 

informationsbrev medan andra individer föredrar att föra dialog kring företagets CSR-

arbete. Utifrån detta kan vi även se att den interna kommunikationen behöver vara 

personligt riktad till varje individ men att det i slutändan är upp till varje individ att ta 

del av den informationen som ges ut.  

 

Utifrån faktorerna ”värdering” och ”behov” som vi kan se har en inverkan på den 

interna kommunikationen av CSR och dess val av kommunikationsstrategier är 

mediekommunikation och informell kommunikation strategier som används för att 

kommunicera ut CSR-arbetet till medarbetare.  

 

6.2 Teoretisk bidrag  
 
Tidigare forskning (Welch, 2011) tyder på att det finns ett ökat intresse för CSR-arbete 

för företag. Intern kommunikation är en viktig del av företagens engagemang i CSR då 

det är en bidragande faktor till ett lyckat arbete. Det som dock har upptäckt är en del 

utmaningar när det kommer till att involvera företag i CSR då det är brist i forskningen 

gällande den interna kommunikationen av CSR (Welch, 2011).  Då denna brist har 
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upptäckts i tidigare forskning så visar vår studie vilka faktorer som har en inverkan på 

valet av kommunikationsstrategier av CSR.   

 

Studien visar att det finns olika sätt för medarbetare att tolka den informationen som de 

får vilket gör att företagens interna kommunikationsstrategier av dess CSR-arbete är 

olika beroende på faktorer som påverkar medarbetarna. Det som tidigare forskning 

(Whitworth, 2006) tar upp som kommunikationsstrategier är de tre dimensionerna av 

den interna kommunikationen, hierarkisk kommunikation, informell kommunikation, 

och mediekommunikation. Hur individer tolkar den interna kommunikationen av CSR-

arbetet beror på hur de uppfattar och tolkar informationen vilket påverkas av olika 

faktorer (Kaufmann och Kaufmann, 2016).  

 

Ur vår framtagna empiri kan vi även se att dessa kommunikationsstrategier används 

genom att företag tar hänsyn till individernas behov, motivation, värderingar, vad de vill 

ta in och hur de upplever informationen som de tar in. Dock kan vi se att det upplevs 

vara svårt att hitta kommunikationsstrategier som passar alla slags individer då företag 

har sett att det är faktorer såsom individernas “behov och värderingar” som styr valet av 

strategi.  

 

6.3 Praktiskt bidrag  
 
Då studien visar att det finns en problematik kring den interna kommunikationen av 

CSR och att hitta rätt kommunikationsstrategier så utgår vårt praktiska bidrag från detta. 

Då vi både i teorin och i praktiken har sett att det är ett problem att kunna hitta rätt 

kommunikationsstrategi för att internt kunna kommunicera om CSR-arbetet är vårt råd 

att varje företag väljer en strategi som passar just företaget och dess medarbetare. Det 

som vi har sett är att mediekommunikation och informell kommunikation är de två 

strategierna som används mest då individerna har behovet att ta till sig och tolka 

informationen på olika sätt.  

 

Våra råd till företag som har problem med sin interna kommunikation av CSR-arbetet är 

att:  

• Ständigt påminna och informera om CSR-arbetet på exempelvis möten för att 

visa att det prioriteras.  
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• Få medarbetarna att känna sig delaktiga i företagets CSR-arbete och ge dem stöd 

vilket gör att man bygger upp en kunskap som leder till att både de interna och 

externa intressenterna blir medvetna om CSR. 

• Var medvetna om att alla individer inte tolkar och uppfattar informationen på 

samma sätt. Se efter vilka faktorer som påverkar dem och ha olika alternativ för 

medarbetarna att kunna få informationen på då vissa strategier passar bättre för 

vissa individer och inte alla.  

 

Det som vi dock vill lyfta fram är att ni som företag bör ha i åtanke att medarbetarna är 

kärnan i er verksamhet, därför är det viktigt för er som är ansvariga att ha en god 

relation och lära känna era medarbetare. Detta för att kunna kommunicera om ert CSR-

arbete så att det når ut till alla medarbetare på något vis. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning  
 
Vi har i vår studie fokuserat på vilka faktorer som har en inverkan vid valet av 

kommunikationsstrategier av CSR-arbete inom företag och utifrån detta har vi 

identifierat förslag till vidare forskning. Dessa förslag är följande:  

 

Vi föreslår vidare kvalitativa studier kring hur mindre företag kommunicerar internt för 

att se om andra faktorer tillämpas inom mindre företag. Vi anser att detta skulle kunna 

vara förslag till vidare forskning för att vi i vår studie har valt att avgränsa oss till större 

företag som är verksamma i Sverige och därför skulle det även vara intressant att kolla 

vilka faktorer som tillämpas i mindre företag.  

 

I vår studie har vi belyst och ökat förståelsen för den interna kommunikationen kring 

CSR-arbetet. Vårt förslag till vidare forskning är att utgå från fler företag för att få en 

djupare förståelse och även se om ytterligare faktorer skulle dyka upp.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Informationsbrev 
 

Till dig som arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR): information och 

förfrågan om deltagande i intervjustudie 

CSR är ett koncept som handlar om organisationernas sociala ansvarstagande och har 

uppmärksammats runt hela världen och uppnått en ny resonans. Vi vill i vår studie öka 

förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan på den interna kommunikationen vid 

valet av kommunikationsstrategier gällande CSR-arbetet. 	

 

Hur ska data samlas in 

Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som avbryta din medverkan utan 

närmre motivering. Intervjuerna beräknas uppgå till 60 - 90 minuter och vi önskar att 

kunna få intervjua tre medarbetare i er organisation, om detta ej är möjligt så är det 

självklart förståeligt. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. För att 

säkerställa att vi har tolkat dig korrekt kommer du att erbjudas att få ta del av 

transkriberingen.  

 

I denna fallstudie har vi som mål att intervjua fyra företag. Vi kommer att följa 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer samt behandla alla personuppgifter enligt GDPR. 

Givetvis får du även välja att vara helt anonym utan att behöva ge någon motivering.  

 

Vi som skriver uppsatsen heter Anghela Ergül och Tibella Massi och läser på 

ekonomiprogrammet med inriktning mot företagsekonomi vid högskolan i Gävle. I 

utbildningen ingår att göra en kandidatuppsats vilket är anledningen till att denna 

intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så får du gärna höra av dig.  

 

Vi ser fram emot en intervju med dig! 

 

Med vänliga hälsningar  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
	

Introduktionsfrågor	

1.Skulle du kunna beskriva din roll inom organisationen? 

2.Hur ser ert dagliga arbete ut? 

3.Hur länge har du arbetet inom organisationen? 

4.Skulle du kunna berätta lite mer om ert företag och hur ni skiljer er åt från andra 

företag i branschen?  

	

Tema 1: Allmänna frågor om CSR 	

5. Vad vet du angående CSR och vad betyder det för dig?	

6. Vad innebär CSR för er organisation?	

7. Är CSR-arbetet någonting som prioriteras högt i ert företag, varför?	

8. Är CSR-arbetet någonting som har utvecklats under senare tid eller har ni                                                                               

alltid arbetet på samma sätt?	

9. När började ni aktivt arbeta med CSR, och varför blev det aktuellt för er?	

	

Tema 2: Frågor om kommunikationsstrategier 	

10. Sätter ni upp kommunikationsstrategier för att kommunicera ut ert CSR-arbete? Om 

Nej varför och hur gör ni då? Om ja fortsätt nedan!	

11. Vad har ni för strategier för att ha en ständig dialog med era medarbetare när det 

kommer till att kommunicera ut ert CSR-arbete.  

	

Tema	3:	Intern	CSR-kommunikation		

11. Hur kommunicerar ni med era interna intressenter?	

12. Vad för typ av information erhåller dem?	

13. Vad är anledningen till att ni väljer att kommunicera ut ert CSR-arbete intern inom 

företaget? 	

14. Hur kommunicerar ni ut information om företagets CSR-arbete till medarbetarna? 	

15. Hur ofta går ni ut med information angående ert CSR-arbete?  	

16. Anser du att informationen som ni kommunicerar ut görs på ett bra sätt? 	

17. Anser du att ni behöver förbättra er kommunikation på något sätt? Varför/Varför 

inte 
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18. Vad har ni för strategier för att ha en ständig dialog med era medarbetare när det 

kommer till att kommunicera ut ert CSR-arbete.  

	

Tema 4: Faktorer av kommunikationsstrategier och förbättring av CSR  

19. Vilka aspekter/faktorer påverkar ert val av kommunikationsstrategier?  

20. Anser du att ni behöver förändra era kommunikationsstrategier för att förbättra 

kommunikationen av ert CSR-arbete. Om ja varför/om nej varför.  

21. Har du någonting mer att tillägga som vi inte har tagit upp 

	

 


