
”CSR  –  Vad  menar  du  med  det?”  
  
En  kvalitativ  fallstudie  om  ett  modeföretags    
interna  kommunikation  kring  CSR-arbetet  

  

Av:  Matilda  Lund  (920304)  och  Sandra  Magnusson  (920709)  
  
Handledare:  Henrik  Ferdfelt  
Södertörns  högskola  |  Institutionen  för  samhällsvetenskaper  
Kandidatuppsats  15  hp  
Företagsekonomi  C  med  inriktning  organisation  |  Vårterminen  2016  
Ekonomie  kandidatprogrammet  
 
 
 



  
     

Sida | 2  
  

   

TACK!  
 

Uppsatsens författare vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har varit 

tillmötesgående och deltagit i studien.  

 

Vi vill även tacka Henrik Ferdfelt som har varit en hjälpsam handledare och bidragit med 

hjälp, feedback och idéer under uppsatsprocessen. 

 

Juni 2016 

 

 

____________  _____________________________ 

Matilda Lund  Sandra Magnusson 

 

   



  
     

Sida | 3  
  

   

SAMMANFATTNING    
 

Författare: Matilda Lund och Sandra Magnusson. 

Handledare:      Henrik Ferdfelt, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.  

Examinator:     Ann-Sofie Köping, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper. 

Program: Ekonomie kandidatprogrammet, Södertörns högskola. 

Kurs: Företagsekonomi C, kandidatuppsats 15 hp, VT 2016. 

Ämne: Organisation.  

Titel: ”CSR – Vad menar du med det?” 

Bakgrund: Ökat tryck från omvärlden har bidragit till att allt fler företag tillämpar och 

kommunicerar sitt samhällsansvar (CSR) inom de ekonomiska, miljömässiga och 

sociala aspekterna för att kunna tillfredsställa sina intressenter. Störst fokus i praktiken 

hamnar dock på den externa kommunikationen av CSR-arbetet och mindre 

engagemang läggs på den interna kommunikationen. Detta bidrar till att de anställda 

utelämnas trots att de bedriver den direkta kommunikationen med kunderna som är den 

värdefullaste intressenten för företagens framgång. 

Syfte: Uppsatsen syftar i att skapa en ökad förståelse för hur den interna kommunikationen 

fungerar mellan ledning och butiksnivå gällande budskap och arbete kring CSR inom 

ett modeföretag. Uppsatsen avser även att utreda om det förekommer brister i den 

interna kommunikationen angående CSR-arbetet.  

Frågeställning: Hur fungerar den interna kommunikationen kring CSR-arbetet inom ett modeföretag? 

Metod: Induktiv ansats med ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av fem intervjuer med 

personer på olika nivåer inom organisationen. 

Slutsats:  Uppsatsens resultat finner ett mönster som genererar iii-modellen där den centrala 

delen hamnar på butikschefernas roll, hur pass involverade, informerade och 

intresserade de är av företagets CSR-arbete. Butiksanställda tenderar till att påverkas 

av och anamma samma beteende som butikscheferna vilket avgör vilken roll de antar 

som CSR-kommunikatörer ut mot företagens viktigaste intressenter, kunderna. Studien 

påvisar att modeföretaget behöver förbättra sin interna kommunikationsprocess för att 

de butiksanställda ska kunna agera CSR-kommunikatörer. 

Nyckelord: Intern kommunikation, kommunikationsprocess, organisation, corporate social 

responsibility, företagsansvar. 

  



  
     

Sida | 4  
  

   

ABSTRACT    
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Subject: Organization. 

Title: “CSR – What do you mean by that?” 

Background: Increased pressures worldwide have contributed to an increased number of 

companies that applicate and communicate its social responsibility (CSR) in 

the economic, environmental and social aspects in order to satisfy their 

stakeholders. However, most of the focus is on the external communication of 

CSR with less concentration on the internal communication. This often leads 

to exclusion of the employees despite that they are responsible for the direct 

communication with customers who are the most valuable stakeholder. 

Purpose: This paper aims to gain greater understanding of how internal communication 

works between management and store level regarding CSR in a fashion 

company. This essay also intends to investigate whether there are any 

weaknesses in the internal communication process regarding CSR. 

Research question: How does the internal communication work regarding CSR in a fashion 

company? 

Method: Inductive approach with a qualitative method through five interviews with 

people from different levels within the organization. 

Conclusion:  The study showed a pattern that resulted in the iii-model in which the central 

part was focused on the store managers’ role and the degree of involvement, 

information and interest they had in the CSR-activities within the company. 

Store employees tended to be affected and embrace the same behaviour as 

their store managers which determines their capability of being CSR-

communicators with the customers, whom are the most important stakeholders. 

The company in this study needs to improve its internal communication 

process if the store employees should be able to be CSR-communicators. 

Keywords: Internal communication, communication process, organization, corporate 

social responsibility. 
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1.0.  INLEDNING  
Inledningen syftar till att ge en introduktion till uppsatsen, redogörelse för bakgrund samt 

problemdiskussion följt av syfte och frågeställning. Introduktionen förser en presentation av 

hur samhället ser ut idag, inblick i ämnet och resonemang om vad undersökningen innehåller. 

Problemdiskussionen förser en kort beskrivning av de teoretiska ståndpunkterna som ligger 

till grund för arbetet. 

  

1.1.  INTRODUKTION    
I slutet av 1990-talet, i början av 2000-talet, utsattes flera textilföretag för offentlig kritik i 

media med tanke på deras handlingar och åtaganden främst i utvecklingsländer. De beskylldes 

för att ha brutit mot mänskliga rättigheter och samvetslöst utnyttjat utvecklingsländerna vilket 

gav begreppet CSR en starkare introduktion i företagsvärlden (Grafström, Göthberg och 

Windell, 2008). Hållbar utveckling är nära sammankopplat med begreppet corporate social 

responsibility, CSR, som blev institutionaliserat i Brundtlandsrapporten år 1987.  

“Hållbar utveckling är den utveckling som tillgodoser dagens behov utan  

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”  

(Brundtland, 1989). 

I vår tid är en utav företagens största utmaningar att försäkra sig om att bedriva en hållbar och 

rättvis utveckling som möter behoven av nuvarande och kommande generationer. Användning 

och implementering av CSR har som en följd av detta växt enormt de senaste åren (Grafström 

et al., 2008) och har bidragit till ett paradigmskifte i dagens moderna företagssamhälle 

(Warburton, Shapiro, Buckley och Van Gellecum, 2004). CSR-begreppet syftar till att 

företagen ska ta ansvar inom de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna i samhället 

(Grankvist, 2009). Konceptet har vidareutvecklats till att användas som en strategi av 

företagen då det skapas en association till hållbarhet och socialt ansvar vid implementering av 

CSR, vilket i sin tur skapar en konkurrensfördel (Grankvist, 2009). Implementeringen av 

strategin kan dock vara svår på grund av de alltmer globaliserade och komplexa 

värdekedjorna där modeindustrin utgör ett exempel på en bransch som försvårar kontrollerna 

och organisationerna tappar översikt (Lobel, 2006, Perry och Towers, 2009). Svårigheter 

uppstår ofta vid införandet av CSR som kan ge upphov till olika organisatoriska problem 

vilket grundar sig i att kunskap kring hur det ska realiseras krävs (Bonn och Fisher, 2011). 

Collier och Esteban (2007) belyser vikten av att de anställda är fullständigt insatta i 
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organisationens förmedling och genomförande av det dagliga arbetet kring CSR. Det beror till 

stor del på att det är de anställda som är företagets ansikte utåt och förmedlar företagets 

budskap (Lindgreen, Swaen och Maon, 2009). De anställda har en avgörande betydelse, som 

en av de viktigaste intressentgrupperna för CSR arbetet, då de anställda är de som kunderna 

inhämtar sin information ifrån. För att företagen ska kunna bibehålla sin konkurrenskraftiga 

position på marknaden krävs det därför i dagsläget ofta att de implementerar ett 

hållbarhetsarbete och fokuserar på att introducera och informera om det till de anställda för att 

lyckas.  

 

Löhman och Steinholtz (2003) betonar också vikten av att företagen utbildar sina anställda om 

CSR för att kunna skapa engagemang och motivation. Andersen och Skjoett-Larsen (2009) 

diskuterar relevansen av att upprätta intern och extern dimension för utbildning av anställda 

inom företaget för att kunna integrera CSR fullkomligt. Kommunikation och spridning av 

information inom företagens alla led gällande CSR, från ledning ner till butiksnivå, är därför 

av stor betydelse för att kunna implementera riktlinjerna fullt ut. Det behövs dock även en 

tvåvägskommunikation för att få en framgångsrik implementering av förändringsarbetet enligt 

Welch och Jackson (2007). I samband med detta uppstår intresse för hur den interna 

kommunikationen kring en organisations åtaganden inom deras CSR-arbete är utformad och 

om det förekommer brister i den interna kommunikationen gällande CSR-arbetet.  

 

1.2.  BAKGRUND  OCH  PROBLEMDISKUSSION  
Statistik visar att ett större antal företag världen över hävdar att de tar ett socialt ansvar och 

textilindustrin har under de två senaste decennierna upplevt en betydande tillväxt och 

framgång (Grafström et al., 2008). Det har lett till en intensiv granskning av ekonomiska, 

miljömässiga och sociala konsekvenser av det dagliga arbetet inom branschen (Kozlowski, 

Searcy och Bardecki, 2015). Många företag har kommit till insikten att deras framtida 

lönsamhet beror på deras vilja att ta sociala och miljömässiga ansvar. Företagen måste därför 

övertyga sina intressenter att de är seriösa och långsiktiga med deras CSR-arbete och visa att 

de konsekvent uppnår de önskade sociala, miljömässiga och ekonomiska resultaten (Collier 

och Esteban, 2007).  

 

Intressenter beskrivs i sin tur genom Freemans intressentteori från 1984 som de som påverkar 

eller påverkas av företagets verksamhet (Freeman, 1984). I företagsvärlden framträder kunder 

och anställda som de viktigaste intressenterna för företagens överlevnad och framgång. Det 
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beror på att de anställda på operativ nivå konstant möter kunder i det dagliga arbetet och 

genom att öka personalens kunskap kring CSR kan fler intressenter nås och företaget kan öka 

sin attraktivitet (Löhman och Steinholtz, 2003). Många företag investerar därför idag i 

utvecklade policys, hemsidor och hållbarhetsrapporter för att nå ut och säkerhetsställa att 

intressenterna kan se hur dem arbetar långsiktigt med att förbättra och utveckla deras CSR 

(Dawkins, 2005). Brunton, Eweje och Taskin (2015) hävdar att de anställda har bred räckvidd 

till andra grupper av intressenter för företaget men inte alltid utnyttjas så effektivt som de 

borde. Det är därför viktigt för företag att även fokusera på den interna kommunikationen för 

att kunna förbättra företagets rykte. 

  

Trots att intern kommunikation är den snabbaste växande specialiteten inom 

personalvetenskap och kommunikation (Tkalac Verčič, Verčič och Sriramesh, 2012) har 

vikten av en sådan hamnat i skymundan. Med tanke på de anställdas viktiga funktion i det 

dagliga arbetet med CSR bör de anställdas roll som kommunikatörer och användare av CSR-

kunskap i företaget undersökas (Collier och Esteban, 2007). För att de anställda ska kunna 

bidra till företagets hållbarhetsarbete måste de vara kunniga inom området och förstå hur de 

kan bidra till företagets framgång. Craig och Allen (2013) menar på att kommunikation är 

nyckeln till förståelse och ett framgångsrikt genomförande av CSR, och om den misslyckas 

kan det bidra till att de anställda känner sig frånkopplade från ledningen enligt Nurkka och 

Rauva (2010). Det är dessutom av stor vikt att riktlinjerna till de anställda är lätta att förstå 

och utformade på ett tydligt sätt (Bytting, De Geer och Silfverberg, 1993). Studier på CSR-

kommunikation visar även att fokus ofta hamnar på extern kommunikation och att internet ses 

som företagens största kommunikationsverktyg (Nurkka och Rauva, 2010). Genom 

användning av främst hemsidor och hållbarhetsrapporter informerar företag sina intressenter 

om deras CSR-arbete (Nurkka och Rauva, 2010) medan Barrett (2002) betonar vikten av face-

to-face-kommunikation för att nå de anställda istället för att publicera på internet. Även 

Lindgreen et al. (2009) argumenterar för fysisk överföring av information genom tillämpning 

av möten och utbildningar som kommunikationsmedel.  

 

Craig och Allen (2013) förklarar att de anställda är en förbisedd källa till ett framgångsrikt 

arbete med CSR och i dagsläget är de anställda ofta inte delaktiga i beslutsfattandet utan 

beslut som fattas av ledningen skickas som enkelriktade meddelanden (Larsson, 2014). 

Collier och Esteban (2007) tillägger att det är de anställda och inte ledningen som bär 

huvudansvaret för att genomföra det dagliga arbetet med CSR. De anställda innehar den mest 
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betydelsefulla positionen för att kunna förmedla företagens budskap kring CSR direkt till 

kunderna och därav är det viktigt att de ges rätt information för att rätt budskap ska nå ut 

(Lindgreen et al., 2009). Genom enkelriktad kommunikation misslyckas företag att utnyttja 

sina anställda som CSR-kommunikatörer och de förlorar trovärdighet hos kunder (Collier och 

Esteban, 2007). Dawkins (2005) belyser därmed vikten av tvåvägskommunikation inom den 

interna kommunikationen, vilket handlar om att de anställda ska få en ökad förståelse för vad 

de kan bidra med och hur de kan påverka organisationen. De anställda bör ges en möjlighet att 

få vara med och utforma arbetet inom CSR enligt Löhman och Steinholtz (2003). Brunton et 

al. (2015) diskuterar ytterligare att hur väl ett företag vill uppnå sina önskade resultat beror till 

stor del på de anställdas engagemang, lyhördhet och kunskap. 

 

Problematiken angående kommunikation av företagens CSR-arbete grundar sig följaktligen i 

företagens interna kommunikation med sina anställda. För att företagen ska kunna nå ut med 

budskapen kring CSR-arbetet till sina intressenter behövs det en fungerande 

tvåvägskommunikation mellan ledning och anställda där de anställda uppmuntras att ta del av 

informationen. Uppsatsen har därmed valt att studera den här problematiken genom att 

genomföra en fallstudie på en organisation som verkar bedriva ett betydande CSR-arbete. Den 

organisation som fångade författarnas intresse var ett modeföretag som innehar en stark 

position på den svenska marknaden och anses bedriva ett omfattande samt ansvarsfullt 

hållbarhetsarbete. De betraktar ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande som 

en självklar del i affärsutvecklingen där kommunikation och delaktighet utifrån tydliga mål är 

deras framgångsfaktorer.   

1.3.  SYFTE    
Uppsatsen syftar i att skapa en ökad förståelse för hur den interna kommunikationen fungerar 

mellan ledning och butiksnivå gällande budskap och arbete kring CSR inom ett modeföretag. 

Uppsatsen avser även utreda om det förekommer brister i den interna kommunikationen 

angående CSR-arbetet.  

1.4.  FRÅGESTÄLLNING  
v   Hur fungerar den interna kommunikationen kring CSR-arbetet inom ett modeföretag?  
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2.0.  TEORI  
Teoriavsnittet skildrar den teoretiska referensramen som ligger till grund för uppsatsen. 

Inledningsvis beskrivs intern kommunikation och vidare klargörs definitionen av begreppet 

CSR följt av ett avsnitt om teorier kring intern kommunikation av CSR.  

  

2.1.  INTERN  KOMMUNIKATION  
Intern kommunikation kan förstås som den strategiska hanteringen av interaktioner och 

förbindelser mellan olika intressenter på alla nivåer inom organisationer (Craig och Allen, 

2013). Larsson (2014) beskriver den interna kommunikationen som väsentlig för hela 

företagets framgång och kan bistå hela verksamheten om den implementeras framgångsrikt. 

Grundläggande åtaganden inom den interna kommunikationen enligt Larsson (2014) är att: 
 

v   Samordna organisationens aktiviteter. 

v   Sprida och genomsyra uppgifter, regler och mål för verksamheten. 

v   Involvera och socialisera in medarbetarna i organisationens kultur.  

v   Förse ledningen med information om tillståndet i organisationen och om 

tillförlitligheten i nedåtriktade informationsspridning. 

Welch och Jackson (2007) beskriver intern företagskommunikation som den kommunikation 

som fokuserar på alla anställda inom företaget. Den används för att skapa en 

informationsöverföring mellan chefer och anställda, framställa ett engagemang och 

samhörighet hos de anställda samt för att öka förståelsen kring företagets mål. Falkheimer och 

Heide (2003) argumenterar för att en god intern kommunikation kräver en balans och 

involvering av alla inom organisationen för att kunna öka de anställdas motivation, 

målinriktning samt engagemang. Både Hargie och Tourish (1993), Dickson, Den Hartog och 

Mitchelson (2003), Quinn och Hargie (2004) samt Robson och Tourish (2005) hävdar att det 

finns bevis för att en fungerade intern kommunikation kan leda till ökad effektivitet inom 

organisationer. Fördelarna med intern kommunikation är enligt Clampitt och Downs (1993) 

en förbättrad produktivitet, högre kvalitet på tjänster och produkter, ökade nivåer av 

innovation och minskade kostnader. Strid (1999) beskriver att behovet av intern 

kommunikation är viktigt för att ett företag ska kunna verka. För att de anställda ska kunna 

leva upp till de kunskapskrav som ställs på dem måste förväntningarna på informationen från 

ledningen öka. Intern kommunikation är ofta fokuserad på olika kanaler eller volymen av 

informationen som kommer ut. I huvudsak behandlar informationen förklaringar om ämnet 
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snarare än hur innehållet i själva meddelandet ska tillhandahållas eller förstås (Ruck och 

Welch, 2012). Informationen ska inte endast beskriva vad som förväntas genomföras utan 

även hur och varför det ska verkställas. Det räcker dock inte endast med att ledningen 

använder sig av intern kommunikation, utan den måste även vara trovärdig för att de anställda 

ska lyssna på och anamma den (Strid, 1999).  

 

Kommunikation är en viktig faktor i att förstå värdet av arbetet. Majoriteten av företagen i 

Rucks och Welchs studie från 2012 visar att företagen lyckas kommunicera om företaget, men 

mindre än hälften av företagen uppger att de är effektiva på att kommunicera om hur de 

anställdas handlingar påverkar kunden eller ökar produktiviteten. Slutsatsen i Ruck och 

Welchs (2012) studie var att den interna kommunikationen undermineras genom bristen av 

engagemang och klarhet från högre chefer. För att få en bättre kommunikation inom 

organisationen krävs det nya metoder med större vikt på innehållet i meddelandena snarare än 

volymen på dem. Enligt forskning av Brunton et al. (2015) tyder det dock på att det finns en 

viss klyfta mellan vad cheferna tror att de kommunicerar och meddelanden anställda tror att 

de får. Det kan dels bero på en bristande medvetenhet hos medarbetarna, men även att 

företagets CSR-arbete inte prioriteras (Brunton et al., 2015). 

  

Larsson (2014) beskriver hur kommunikationsvägarna inom intern kommunikation kan anta 

olika skepnader. De olika riktningarna för kommunikationen kan vara bland annat nedåtriktad 

och uppåtriktad. Information kring ett företags CSR-arbete använder sig oftast av en 

nedåtriktad kommunikation vilket sker från ledningen till anställda (Larsson, 2014). I kontrast 

till detta involverar den uppåtriktade kommunikationen de anställdas förmåga att vara 

delaktiga och framföra bland annat förslag, konstruktiv kritik och synpunkter (Larsson, 2014). 

Craig och Allen (2013) diskuterar anställdas preferenser för den mängd information de vill ha 

för att säkerställa att den interna kommunikationen möter de anställda. Vanligt förekommande 

bland anställda är uppfattningen att de förses med för lite information som vid ett ökat 

informationsflöde kan bidra till att mottagarna upplever svårigheter att ta emot ”rätt” 

information, vilket kräver en försiktig balansgång (Larsson, 2014). 
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2.1.1.  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER  

Företag använder olika strategier för att kommunicera inom företaget, bland annat genom 

utbildningar, tidningar, interna möten och intranät (Grafström, Göthberg och Windell, 2010).  

Robbins (2003) förespråkar skriftlig kommunikation, främst genom internet, då den tenderar 

till att vara mer genomtänkt, tydlig och snabb, däremot brister den i möjligheter till feedback 

samt informationsflödet. Robbins (2003) betonar att intranätet bygger på att de anställda 

själva väljer om och hur ofta de vill ta till sig informationen och förklarar att anställda brukar 

finna svårigheter att sortera ut viktig information. Enligt Robbins (2003) kan mängden av 

informationen bidra till svårigheter att ta till sig informationen då den istället glöms, ignoreras 

och väljs bort vilket bidrar till att information går förlorad. Därmed blir kommunikationen 

mindre effektiv vilket även White, Vanc och Stafford (2010) håller med om. De menar också 

på att informationsskällor som intranät och hemsidor kräver en ansträngning från de anställda 

och kan leda till att informationen inte når fram (White et al., 2010).  

 

Barrett (2002), White et al. (2010) och Nurkka och Rauva (2010) anser inte att 

informationsspridning via internet är rätt sätt att kommunicera internt om CSR utan 

förespråkar face-to-face-kommunikationen istället för att kunna nå de anställda. White et al. 

(2010) menar på att ett gruppmöte inte bara bidrar till en ökad gemenskap utan även till att de 

anställda tillåts komma med direkt feedback och tillgodoses rätt information. Craig och Allen 

(2013) argumenterar emot detta och menar att det skulle vara orealistiskt att huvudsakligen 

genomföra intern kommunikation genom en face-to-face-kommunikation. Det är en praktisk 

omöjlighet för ledande chefer att träffas och diskutera strategi med alla anställda inom 

företag, möjligtvis med undantag för riktigt små organisationer. Företag bör enligt Balogun 

och Hope Hailey (2004) individuellt anpassa sin interna kommunikationsstrategi för att lämpa 

den efter företagets omfång, ekonomi och struktur. Craig och Allen (2013) beskriver vidare 

att anställdas inställning till olika typer av interna kommunikationsverktyg kräver ytterligare 

studier för att säkerhetsställa att de uppfyller de anställdas behov. Gällande utformningen av 

den interna kommunikationsstrategin diskuterar Balogun och Hope Hailey (2004) fyra olika 

aspekter som företagens ledning bör ta hänsyn till: 
 

v   Vem ska kommunicera? 

v   Vad ska kommuniceras? 

v   Hur ska kommunikationen ske? 

v   När ska kommunikationen ske?  
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Sedan 1940-talet har mellanchefer pekats ut som den viktigaste informatören inom 

implementeringsarbetet av nya idéer och strategier. Ledningen är dem som har huvudansvaret 

för att utforma de nya förändringarna medan mellancheferna är dem som är de verkliga 

förändringsledarna på företaget. Det är därför viktigt att ständigt informera och engagera 

mellancheferna så att de i sin tur kan informera och utbilda de anställda om de nya 

förändringarna (Larkin och Larkin, 1996). Klein (1994) stärker detta påstående och menar att 

anställda anförtror sig till sin närmaste chef och förväntar sig att bli utbildade och informerade 

om företagets arbete och förändring. Ju längre ner från ledningen i hierarkin i ett företag, 

desto viktigare är det att den närmaste chefen är välinformerad. Den närmaste chefen är ofta 

den som har störst koll på sina anställda, träffar dem på daglig basis och vet hur 

kommunikationen med dem bör ske.  

 

White et al. (2010) menar dock på att det kan vara svårt för ett stort företag att konsekvent få 

ut all information till alla anställda då beslut om vad som ska informeras och delas internt i 

flera fall avgörs av mellanchefers individuella åsikter. Klein (1994) argumenterar dock för att 

genom att ständigt hålla mellanchefer uppdaterade om förändringsprocesser och använda den 

vertikala strukturen vid spridning av information visade resultat att företag höll sig 

uppdaterade. Balogun och Hope Hailey (2004) förklarar att vid mer omfattande 

företagsförändringar bör dock informationen komma från ledningen, annars kan deras 

auktoritet minskas och de anställda kan uppfatta dem som icke engagerade eller icke 

trovärdiga. Klein (1994) anser att informationskällan bör anpassas efter förändringens storlek 

och betydelse. 

 

2.2.  TVÅVÄGSKOMMUNIKATION    
Som tidigare nämnt kan intern kommunikation ske genom olika kommunikationsvägar varav 

tvåvägskommunikationen anses vara central i kommunikationen av CSR arbete enligt många 

forskare. Morsing och Schultz (2006) menar på att det i dagsläget existerar ett ökat behov av 

tvåvägskommunikationsprocesser för kommunikation av CSR-arbetet. Aaltonen och 

Ikävalkos (2002) beskriver att den största delen av spridning av information inom företag sker 

i en enkelriktad rörelse från ledningen nedåt till anställda, främst i skriftlig form men 

förekommer även i muntlig form. Welch och Jackson (2007) anser att den enkelriktade 

kommunikationen är viktig och lämpar sig vid framförande av viktig information, eller 

information som gäller alla anställda. Craig och Allen (2013) menar dock på att det finns en 

risk för att den enkelriktade interna kommunikationen ses som informationsöverflöd. 
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Goodstein och Wicks (2007) föreslår att det är dags att CSR-arbetet blir en 

tvåvägskommunikation, med större betoning på interna organisatoriska intressenter, såsom 

anställda. Brunton et al. (2015) menar på att kommunikation av CSR måste involvera en 

tvåvägsprocess för att vara effektiv. Welch och Jackson (2007) fyller i att de anställdas åsikter 

och värderingar bör framgå för att kunna utveckla och förbättra ett företag. De anställda måste 

få chansen att kommentera och ställa frågor kring förändringar för att kunna garantera en 

ökad förståelse och en framgångsrik implementering av förändringsarbetet (Welch och 

Jackson, 2007).  

 

Morsing och Schultz (2006) menar på att företag bör arbeta mot att etablera en intern 

kommunikationsstrategi och upprätthålla en tvåvägssymmetrisk kommunikation där 

meningsskapande och meningsgivande är interaktiva och progressiva processer. Dawkins 

(2005) beskriver vidare att intern kommunikation handlar om att ta tillvara på vad de anställda 

i företaget har att bidra med och att kommunicera på ett tvåvägssätt för att skapa en förståelse 

för arbetet och förbättra processen. Det är viktigt för de anställda att förstå vad de kan tillföra 

och se hur de påverkar företaget i stort. Om den interna kommunikationen misslyckas kan det 

uppstå problem med de anställda som upplever frustration, missnöje samt minskad motivation 

och känner sig frånkopplade från ledningen (Jacobsen och Thorsvik, 2008, Nurkka och 

Rauva, 2010). 

 

2.3.  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY  
Till följd av de komplexa dynamiska system som corporate social responsibility, CSR, är 

involverat i är definitionen av begreppet både komplext och komplicerat (Benedict, 2015). 

Betydelsen av begreppet har förändrats över tiden i takt med den ökade uppmärksamheten och 

snabba utvecklingen i dagens samhälle vilket har lett till en ökad användning av CSR. Det har 

bidragit till att ett antal definitioner uppstått och numera finns i överflöd. En mängd begrepp 

existerar som representerar olika aspekter av samma koncept vilket innebär att en enstämmig 

definition av begreppet CSR och dess innebörd inte finns. En förvirring kring begreppet CSR 

uppstår som en följd av detta vilket försvårar implementeringen i praktiken (Dahlsrud, 2008). 

Dahlsrud genomförde 2008 en studie där han undersökte begreppet CSR och fann 37 olika 

definitioner av begreppet. Dahlsrud (2008) menar dock att utmaningen utgörs av förståelsen 

för hur CSR ska implementeras i organisationen och inte att definiera CSR som begrepp.  
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CSR handlar dock grundläggande om företagens frivilliga samhällsansvar i samhället med tre 

indelningsområden; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det ekonomiska 

ansvarstagandet syftar till att på ett effektivt sätt driva företaget så att det genererar så mycket 

pengar som möjligt. Det involverar att säkra företagets finansiella ställning och ge aktieägarna 

avkastning på investerat kapital. Miljömässigt ansvarstagande handlar om att företag inte bör 

driva verksamheten på ett sätt som påverkar vår planet och våra naturresurser på ett 

långsiktigt negativt sätt. Socialt ansvarstagande handlar om att värna om våra medmänniskor 

och ta hänsyn till alla medborgares välmående och hälsa. Oberoende om det gäller de 

anställdas arbetsförhållanden, människor som bor kring fabriker eller företagets kunder. 

(Grankvist, 2009).  

 

2.3.1.  INTRESSENTTEORI  

Freeman (1984) beskriver i sin intressentteori hur begreppet CSR har sin utgångspunkt i de 

olika intressentgrupperna och definierar intressenter som de grupper eller individer som 

genom företagets verksamhet påverkas eller påverkar. Intressenterna kan utgöras av bland 

annat anställda, kunder, stater, leverantörer eller media (Freeman, 1984). Modellen beskriver 

hur fler parter än företagen engagerar sig i frågor gällande CSR vilket leder till att de i 

samverkan utvecklar och definierar företagens sociala ansvar (Grafström et al., 2008). 

Grafström et al. (2008) beskriver även hur intressenterna kan vara av primär eller sekundär 

karaktär. De primära intressenterna är väsentliga för företagets överlevnad och framgång 

medan de sekundära finns för att framföra åsikter och synpunkter men inte är nödvändiga för 

företagets överlevnad (Grafström et al., 2008).  

 

Särskilt fokus i den här uppsatsen riktas mot de anställda och kunderna som intressenter. 

Bruzelius och Skärvad (2004) argumenterar för att kunderna innehar en utav de mest centrala 

rollerna och är av primär karaktär då deras efterfrågan är vad som driver verksamheten vilket 

bidrar till att de för de flesta företag är den viktigaste intressentgruppen. Chen och Burns 

(2006) uppger dessutom att kundernas intresse för sociala och miljömässiga frågor har ökat de 

senaste åren och därmed intresset för hållbart mode. Löhman och Steinholtz (2003) samt 

Brunton et al. (2015) anser däremot att de anställda bör vara av primär karaktär inom 

företagens viktigaste intressenter. De är nämligen väsentliga i processen att kommunicera ut 

företagens CSR-budskap till kunderna. 
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2.4.  INTERN  KOMMUNIKATION  AV  CSR  
För att kunna implementera en CSR-strategi framgångsrikt, och minska avståndet mellan de 

anställda och ledningen, är det av stor vikt att den interna kommunikationen inom en 

organisation fungerar (Dawkins, 2005). Det behövs ett ömsesidigt förhållande som konstant 

sköts om och aktualiseras mellan företaget och de anställda (Berkley och Watson, 2009). Det 

kan dock uppstå problematik i hur företaget ska kommunicera och strukturera CSR och 

Berkley och Watson (2009) menar på att relationen mellan företaget och de anställda är 

avgörande. Det finns olika sätt att strukturera ett företags interna kommunikation kring CSR, 

en av dem är beroende av koder och efterlevnad. Det handlar om att reglera de anställdas 

beteende genom användning av uppförandekoder som är formella dokument som de anställda 

varje år ska läsa och skriva under (Dawkins, 2005).  

 

I Dawkins (2005) undersökning av 196 brittiska företag som använder sig av CSR-koder 

visade resultatet att det skett en ökning av användandet av CSR-koder, men också en ökad 

klyfta mellan företagets angivna principer och användningen utav dessa i praktiken. Studien 

resulterade även i en tydlig tendens till att dessa koder inte är en del av hela organisationen då 

endast 45 % av de tillfrågade företagen ger utbildning till personalen (Dawkins, 2005). Även 

Collier och Estebans (2007) studie om anställdas engagemang och motivation till CSR-arbetet 

visade att det inte räcker att ha uppdragsbeskrivningar och etiska koder. Det är nödvändigt för 

ett företag att bädda in CSR i den kulturella strukturen och även i hjärtat och sinnet hos de 

anställda. De som är ansvariga för CSR måste svara på utmaningen att möjliggöra och vårda 

de anställdas engagemang i CSR så att verksamheten utvecklar en integrerad CSR-kultur där 

socialt ansvar blir en central del i sökandet efter det gemensamt bästa och en hållbar framtid 

(Collier och Esteban, 2007). 

 

Bytting et al. (1993) beskriver riktlinjer som ett frivilligt åtagande och företag använder dem 

för att synliggöra deras värderingar för både intressenter och anställda. Hatch (2002) belyser 

risken för kommunikationsproblem när organisationer har en tydlig hierarkisk uppdelning 

med en ledning som tar beslut och sedan lägre nivåer som ska implementera dem praktiskt. 

För att det ska bli lättare för de anställda att förhålla sig till dessa riktlinjer och tillämpa dem i 

det dagliga arbetet är det viktigt att de är tydligt utformade och enkla att förstå. Löhman och 

Steinholtz (2003) förslår att en idé kan vara att försöka få de anställda att vara med och 

utforma uppförandekoderna. På det sättet blir de mer involverade i CSR-arbetet vilket kan 

bidra till att de blir enklare att om förvandla regler till eftersträvat beteende (Löhman och 
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Steinholtz, 2003). Hatch (2002) diskuterar hur de anställdas frånvaro i att vara delaktiga i 

utformningen av det praktiska arbetet kan leda till minskat engagemang. Genom att låta 

anställda på de lägre nivåerna få kommunicera uppåt och vara delaktiga kan motivationen hos 

dem öka (Hatch, 2002). Lindgreen et al. (2009) har utvecklat ett integrerande ramverk för 

utförande och implementering av CSR-arbete som en vägledning för chefer. Inom modellen 

finns bland annat tre steg: 
 

v   Genomföra en integrerad strategisk plan för CSR. 

v   Upprätta intern och extern kommunikation för CSR. 

v   Utvärdera CSR-relaterade strategier och kommunikation. 

Under steget av att genomföra en integrerad strategisk plan för CSR belyser Lindgreen et al. 

(2009) vikten av att anställda och viktiga intressenter är involverade för att kunna 

åstadkomma framgångsrika insatser i genomförandet. De förklarar att även om ledningen är 

de som etablerar riktning och strategi för CSR så är det mellanchefer samt anställda som 

genomför det i praktiken och därför innehar de stor betydelse för CSR-arbetet. Chandler och 

Werther (2013) diskuterar också betydelsen av kommunikation av mål med 

hållbarhetsstrategier till anställda och övriga intressenter. Med hjälp av en kontinuerlig 

kommunikation av CSR-arbetet påvisar företaget att de engagerar sig i sitt företagsansvar 

vilket leder till att intressenter blir medvetna om det (Chandler och Werther, 2013).  

 

Enligt Lindgreen et al. (2009) är det mellanchefers ansvar att bland annat övervaka 

personalens beteende samt kommunicera genomförandet av CSR. Författarna förklarar att de 

anställda är organisationens ansikte utåt och källor till nya idéer vilket kan skapa problem om 

de inte är tillräckligt insatta i CSR-arbetet. Därför måste kommunikationen fungera mellan 

högsta ledningen och anställda om strategin och genomförandet av CSR-arbetet. 

Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) hävdar också att det är betydelsefullt att de anställda 

är medvetna om vad företaget har för strategier och målsättning med sitt CSR-arbete och det 

är viktigt att företaget kommunicerar ut sina idéer på ett konkret och koncist sätt. Det är därför 

av stor vikt att de anställda är insatta i CSR-verksamheten (Löhman och Steinholtz, 2003).  

 

Inom steget för att upprätta intern och extern kommunikation för CSR förklarar Lindgreen et 

al. (2009) att kontinuerlig intern kommunikation om CSR-åtaganden ökar medvetenheten om 

CSR. Andersen och Skjoett-Larsen (2009) argumenterar också för att implementering av en 

CSR-strategi bör ha både en intern och extern dimension som en del av kommunikationen. 
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Enligt dem syftar den interna dimensionen till utbildning av anställda inom företaget och den 

externa avser en formell och informell utbildning av nyckelpersoner i leverantörsledet. 

Lindgreen et al. (2009) förklarar vidare att den interna kommunikationen bör ha 

kommunikationsmedel som exempelvis möten och utbildningar samt en rörlig fas med 

kommunikation om förändringar för att exempelvis klargöra eventuella missuppfattningar.  

 

Lindgreen et al. (2009) lyfter fram att det viktigaste inom det här steget är att identifiera 

viktiga intressenter och deras förväntningar samt föra en kontinuerlig CSR-dialog för att 

kunna bedriva en framgångsrik CSR-kommunikationsstrategi. Andersen och Skjoett-Larsen 

(2009) hävdar dessutom att CSR måste vara integrerat på alla plan i hela organisationen för att 

kunna åstadkomma en lyckad implementering. Slutligen diskuterar Lindgreen et al. (2009) att 

steget för utvärdering av CSR-integrerade strategier och kommunikation bör grundas på 

kontroll, mätning och rapportering. Detta för att kunna fastställa vad som bland annat fungerar 

bra och vad som kan utvecklas till att bli bättre. 

 

2.5.  TEORISAMMANFATTNING  

Uppsatsens teoretiska ramverk består av flera teorier inom intern kommunikation av CSR där 

en fungerade intern kommunikation, mellan alla nivåer inom ett företag, kan resultera i en 

ännu mer framgångsrik implementering av CSR-arbetet. Mellanchefer bär en stor roll i 

kommuniceringen med en av företagets viktigaste intressenter, de anställda, gällande CSR-

arbetet. Företag bör strukturera och anpassa den interna kommunikationen genom olika 

kommunikationsstrategier baserat på företagets egna förutsättningar samt fastställa vem som 

ska kommunicera, vad som ska kommuniceras, hur och när kommunikationen ska ske. De 

anställda används ofta som CSR-kommunikatörer ut mot kunderna, som är en av företagets 

mest centrala intressenter, och därmed betonar många forskare vikten av att fokusera på den 

interna kommunikationen med de anställda. Genom att ha en fungerade intern kommunikation 

med de anställda och involvera dem i CSR-arbetet, kan ökat engagemang och motivation 

bringas som på sikt kan gynna implementeringen av CSR-arbetet. Däremot är det vitalt att 

informationen framförs på ett sätt som är mottagligt och lättillgängligt för de anställda annars 

kan det ha en motsatt effekt. Intern kommunikation av CSR-arbetet tillämpas bäst genom en 

tvåvägskommunikation som kan säkerställa att budskapen når fram och återkoppling kan ske 

vilket kan underlätta de anställdas roll som CSR-kommunikatörer. Det tenderar även i att 

skapa en ökad effektivitet, förståelse och en förbättrad process med ett ökat engagemang hos 

de anställda. 
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3.0.  METOD  
Metodkapitlet presenterar val av forskningsprocess, forskningsstrategi och urval för att 

kunna skapa en förståelse för undersökningsfenomenet. Presentation av respondenter vid 

intervjuer, resonemang som stärker uppsatsens tillförlitlighet och metodkritik för studien 

förförs i avsnittet.  

  

3.1.  FORSKNINGSPROCESS  –  INDUKTION    
Forskningsprocessen utgick från en induktiv ansats som låg till grund för undersökningen och 

tillvägagångssättet. Eisenhardt och Graebner (2007) beskriver induktion som ett angreppssätt 

där nya hypoteser, modeller, teorier och begrepp utvecklas som ett resultat av 

undersökningen. Uppsatsen syftar till att bidra med en ökad förståelse för hur den interna 

kommunikationen fungerar mellan ledning och butiksnivå gällande organisationens budskap 

och arbete kring CSR. Pratt (2009) diskuterar vikten av relevansen för det nya teoretiska 

bidraget och förhoppningen var att kunna generera nytt teoretiskt bidrag utifrån den existerade 

teoretiska referensramen genom upptäckt av nya mönster. De nya mönstren skulle kunna 

skapa större förståelse för fenomenet i stort samt underlätta och förbättra företagens insikt av 

eventuella brister kring intern kommunikation av CSR.  

  
3.2.  FORSKINGSSTRATEGI  –  KVALITATIVT  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT    
Studien utgick från konstruktionistiska antaganden om hur världen är beskaffad för att kunna 

skapa en djupare och mer fullständig förståelse för fenomenet. Syftet är att skapa en ökad 

förståelse för kommunikationsprocessen av CSR-arbetet vilket innebär att ett kvalitativt 

tillvägagångssätt med en tolkningsprocess lämpade sig bäst (Pratt, 2009). Eisenhardt och 

Graebner (2007) beskriver vidare att kvalitativt angreppssätt fokuserar mer på ord än på 

siffror och kvantifiering vid insamling och analys av informationen för att kunna skapa en 

förståelse av den sociala verkligheten. Kvalitativt tillvägagångssätt skapar möjligheter att föra 

en dialog med personer och därmed aktivt kunna arbeta med insamlad empiri, systematisk 

organisering och sökning efter mönster (Bryman och Bell, 2015). Eftersom uppsatsen ämnar 

till att bidra med en större och ökad förståelse för kommunikationsprocessen, genom olika 

infallsvinklar och perspektiv från olika nivåer i organisationen, underlättade det kvalitativa 

tillvägagångssättet sökningen efter mönster vid sammanställningen av resultatet. Uppsatsens 

primära avsikt är att undersöka hur företagets interna kommunikation om budskapet och 

arbetet kring CSR mellan ledning och butiksnivå fungerar. Den interna 



  
     

  
Sida | 15  

  
   

kommunikationsprocessen som genomsyrar uppsatsens syfte och frågeställning är av komplex 

karaktär och svår att få en översiktlig överblick över utan ett internt perspektiv (Jones, 

Watson, Gardner och Gallois, 2004). Därför undersöktes företaget inifrån och eventuella 

samband undersöktes genom personliga djupintervjuer med en respondent från 

huvudkontoret, två butikschefer och två butiksanställda gällande deras upplevelser och 

uppfattningar om kommunikationen av företagets CSR-arbete. 

 

3.3.  URVAL    
3.3.1.  FÖRETAGET  

Uppsatsen fokuserar på den interna kommunikationen av CSR-arbetet och som tidigare 

nämnt, i uppsatsens första kapitel, utsätts modeindustrin för hård granskning av deras CSR-

arbete. Därmed uppstod ett intresse och önskemål om att undersöka och genomföra en 

fallstudie på ett modeföretag som antas bedriva ett CSR-arbete. Företaget som valdes passade 

bra in i undersökningen utifrån dess omfång då det endast existerar i två länder vilket 

underlättade avgränsningen. Sverige är ett utav dessa länder och företaget existerar på flera 

orter runt om i landet med över 100 butiker och nästan 600 anställda. Huvudkontoret är 

beläget i en av Sveriges storstäder med cirka 50 anställda. Vid kontakt med företaget för att 

finna respondenter önskade samtliga att vara anonyma i undersökningen och även företaget 

benämns som anonymt i uppsatsen. Författarna anser dessutom inte att företagets identitet är 

väsentligt för studien utan önskar endast att studera hur den interna kommunikationen kring 

CSR-arbetet fortlöper inom organisationen. Respondenternas uppriktighet kan ha påverkats av 

uppsatsens relativt känsliga ämne samt det faktum att nivåerna inom företaget är nära 

sammanlänkade och att anställda har god kännedom om varandra (Fahie, 2014). 

Anonymiteten genomsyrar dock uppsatsen rakt igenom med undantag för presentation av 

respondenternas position samt antal år inom företaget för att kunna skilja dem från varandra 

utan att riskera deras identiteter (Denscombe, 2014). 

  

3.3.2.  RESPONDENTER  

Urvalet för respondenterna i undersökningen utgjordes av ett bekvämlighetsurval som enligt 

Bryman och Bell (2015) förklaras med val av respondenter som finns tillgängliga i närheten 

vid tidpunkten. Ghauri och Grönhaug (2010) beskriver hur tillämpningen av 

bekvämlighetsurvalet sker för att de förser bekvämlighet och lämplighet. Snöbollsurvalet 

tillämpades också då våra respondenter tipsade om ytterligare respondenter, dock belyser 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) att respondenternas svar genom det här urvalet kan bli 
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likartade och leda till svårigheter med bias. Respondenterna som ingick i undersökningen 

valdes, med ett undantag, utifrån en geografisk, regional avgränsning till Stockholm för att 

kunna ha möjlighet att besöka dem i samband med intervjuerna. Bryman (2011) ställer sig 

dock tveksam till att urvalet i samband med det här blir representativt för hela undersökningen 

vilket fanns i åtanke under uppsatsens forskningsprocess. 

 

Syftet med uppsatsen ledde till att ett antal kriterier formulerades för val av respondenter för 

att kunna stärka relevansen på intervjuerna, vilket bidrog till att urvalet blev målstyrt 

(Bryman, 2011). Respondenterna behövde vara anställda på företaget och ha arbetat i 

företaget i minst ett år för ett rättvist och tillförlitligt resultat där de bör ha fått erfarenhet och 

kunskap om området för uppsatsen. Den respondent som befann sig på huvudkontoret 

behövde vara insatt i företagets CSR-arbete samt implementeringen och kommuniceringen av 

denna. Det var väsentligt för uppsatsen att respondenterna svarade oberoende av varandra för 

att kunna utvinna skilda infallsvinklar och därmed förhoppningsvis ett mer berikat resultat. 

Det skedde genom täta intervjuer där de inte hann diskutera med varandra emellanåt.  

  

Med hänsyn till studiens syfte, som kräver perspektiv från flera olika personer i 

organisationen, valdes respondenter på olika nivåer och i olika butiker inom företaget för att 

få en konkret uppfattning om kommunikationsprocessen. Genom att variera positioner och 

antal år på positionerna i urvalet gavs en övergripande förståelse. Eisenhardt och Graebner 

(2007) poängterar att intervjuer med respondenter från olika nivåer i organisationen reducerar 

risken för att respondenterna konspirerar och förmedlar ett vinklat resultat. Vid val av antal 

respondenter gjordes en begränsning till den tid som fanns i förhållande till uppsatsens 

tidsram. Sammanlagt intervjuades fem respondenter som sett utifrån studiens omfattning 

tillhandahöll tillräckligt med information för att kunna besvara frågeställningen. 

Organisationen är uppbyggd utifrån den hierarkiska strukturen med ledningen och 

huvudkontor högst upp och därefter kommer regionchefer följt av butikschefer och längst ner 

i kedjan återfinns butiksanställda. Första intervjun genomfördes med en respondent på 

huvudkontoret för att kunna skapa en grund att kunna formulera frågor till butikschefer och 

butiksanställda. Dessvärre ville ingen regionchef ställa upp på intervju. Figur 1 illustrerar 

organisationsuppbyggnaden och Figur 2 presenterar de olika respondenterna.  
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Figur 1:          Figur 2:  

 

  

  
  

  

  
  

3.4.  INSAMLING  AV  EMPIRI    
3.4.1.  PRIMÄRDATA,  INTERVJUER    

Vid insamlingen av empirin i undersökningen användes primärdata i form av intervjuer då 

uppsatsen strävar efter att upptäcka tolkningar, erfarenheter, reflektioner och upplevelser hos 

respondenterna. Intervjumetoden är fördelaktig för respondenter då de får möjlighet att 

definiera, beskriva och utveckla sina svar (Denscombe, 2014). Grunden för intervjuerna med 

respondenterna var en semistrukturerad intervjuguide som formades efter uppsatsens syfte 

och frågeställning. En semistrukturerad intervjuguide är flexibel och bidrar till att författaren 

har möjlighet att styra intervjun med följdfrågor som kan ge djupare och utförligare svar 

(Bryman och Bell, 2015). Det var fördelaktigt då ämnet var stort och brett med risk för svar 

utanför frågeställningens område samtidigt som alla tolkningar och upplevelser behövde träda 

fram. Frågorna tenderade till att vara öppet formulerade och neutrala vilket gav upphov till en 

dialog med hjälp av följdfrågor som ledde till mer uttömmande svar och bredare grund för 

uppsatsens analys och slutsats (Bryman, 2011). Reflektion över antal frågor samt 

ordningsföljden av dessa togs hänsyn till vilket poängteras av Eseiasson, Gillja, Oscarsson 

och Wängnerud (2007). Intervjuerna avslutades även med frågan ”Finns det något ni önskar 

att tillägga?” som en möjlighet för respondenterna att få maximera sina svar. 

 

Yin (2009) förklarar vikten av att noggrant konstruera de specifika frågorna för att undvika att 

de präglas av tidigare värderingar, förutfattade meningar, erfarenheter eller är ledande vilket 

togs i beaktande i den här uppsatsen, särskilt med tanke på den induktiva ansatsen. Det är 

nästintill omöjligt att genomföra en forskning utifrån en enbart objektiv inställning och därför 

fanns åtanke till det faktum att undersökningen inte genomfördes för att bekräfta författarnas 

förutfattade meningar (Bryman och Bell, 2015). Flera intervjuguider framtogs och 

formulerades olika beroende på respondenternas position i företaget för att kunna besvara 

Benämning: Position på företaget: Antal år i företaget: 

Respondent 1 CSR-assistent 1 

Respondent 2 Butikschef 13 

Respondent 3 Butikschef 15  

Respondent 4 Butiksanställd 5 

Respondent 5 Butiksanställd 8 
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frågeställningen ur flera perspektiv. Frågorna konstruerades för att kunna uppnå syftet samt 

besvara frågeställningen och de kopplades till den teoretiska referensramen. Temat berörde 

genomgående företagets CSR-arbete samt hur den interna kommunikationen kring detta 

fortlöper och implementeras inom organisationen. Exempelvis har frågan ”Hur fungerar den 

interna kommunikationen kring företagets CSR-arbete?” en stark koppling till flera teorier 

kring intern kommunikation gällande CSR och är ytterst relevant utifrån frågeställningen och 

syftet. Den kan exempelvis kopplas samman med de kommunikationsstrategier som beskrivits 

av flera forskare. Bland annat White et al. (2010) argumenterar för face-to-face-

kommunikation medan Robbins (2003) förespråkar internetbaserad kommunikation. Därmed 

kan eventuell koppling utifrån intervjuerna göras i samband med hur kommunikationen sker i 

förhållande till hur effektiv samt fungerande de anställda upplever att den är. Det skulle kunna 

frambringa ett mönster i eventuella brister i den interna kommunikationen kring CSR-arbetet. 

 

Intervjuguiderna skickades ut till respondenterna någon dag innan intervjuerna och samtliga 

intervjuer ägde rum individuellt vid olika tillfällen via fysiska möten, med undantag från en 

intervju som skedde via telefon. Att en intervju ägde rum på telefon berodde på en 

begränsning i form av geografisk placering. Kritik kan riktas mot telefonintervjun då 

information kan ha gått förlorad och förmågan att läsa av kroppsspråket, reaktionerna och 

känslorna försvann (Saunders et al., 2012). Dock upplevdes intervjun som mycket utförlig och 

uttömmande och gav önskad mängd empiri. Under intervjuerna försökte författarna till 

uppsatsen anamma en neutral inställning för att undvika att svaren blev påverkade eller 

vinklade. Vikt lades även vid att respondenterna kände sig tillräckligt trygga och bekväma 

med att svara på frågorna för att vilja dela med sig av informationen. Det skedde genom 

exempelvis försök att ta hänsyn till användningen av språkbruk, kroppsspråk och gester samt 

förmågan att styra intervjuerna och tillgodose intervjuplaster som kändes trygga för 

respondenterna (Patel och Davidson, 2003).  

 

Denscombe (2014) påpekar att det underlättar om det sociala klimatet är öppet vid 

intervjuerna för att kunna få sanningsenliga svar där respondenterna inte känner sig 

begränsade att svara. Hänsyn togs till detta vid genomförandet av intervjuerna. Samtliga 

intervjusamtal spelades in vilket möjliggjorde transkribering och reducerade eventuell risk för 

feltolkning av svaren. Komplett transkribering bifogas inte i uppsatsen men finns att 

tillhandahålla vid önskemål. Intervjuerna med diverse respondenter bidrog till en mängd 

information som till slut bildade ett mönster kopplat till uppsatsens avsikt gällande 
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kommunikationsprocessen. Se 8.0. Bilagor för kompletta intervjuguider för huvudkontor, 

butikschefer samt butiksanställda. 

 

3.4.2.  SEKUNDÄRDATA,  INTERNET  

Insamling av empiri skedde även genom studerande av sekundärdata i form av företagets 

hemsida, dokument om CSR-arbete samt den senaste hållbarhetsredovisningen som 

komplement och underlag till intervjuerna. CSR-dokumentet var av inofficiell intern karaktär 

som ledningen valde att dela med sig av vid förfrågan, övriga sekundärkällor var offentliga. 

Ghauri och Grönhaug (2010) lyfter dock fram vikten av att studera sekundärkällornas 

tillförlitlighet, relevans samt giltighet. Observans togs därför till det faktum att 

sekundärkällorna kan ha varit vinklade utifrån företagets perspektiv och det budskap de 

önskar att förmedla. Källorna granskades också kritiskt och togs inte för givet samtidigt som 

en bedömning gjordes huruvida de ansågs vara representativa och trovärdiga. 

 

3.5.  TILLFÖRLITLIGHET  
Bryman och Bell (2013) diskuterar begreppet tillförlitlighet som kan användas inom kvalitativ 

forskning. Tillförlitlighet består av sammanlagt fyra olika delkriterier som tillsammans bidrar 

till att en forskning anses tillförlitlig; bekräftelse, pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet.  

 

3.5.1.  BEKRÄFTELSE    

Bekräftelse syftar till i vilken omfattning den kvalitativa forskningen är opartisk, korrekt och 

kan bekräftas av andra. Bryman och Bell (2013) diskuterar relevansen av att ha en stark 

koppling mellan observationerna och den teoretiska referensramen vilket stärker bekräftelsen. 

Genom en pilotintervju på en yrkesverksam person utan koppling till undersökningen, innan 

intervjuerna av de tilltänkta respondenterna påbörjades, uppfyllde uppsatsen det här 

delkriteriet. Det möjliggjorde korrigering av vissa frågor i intervjuguiderna som upplevdes 

som otydliga eller ofullständiga samt borttagning av irrelevanta frågor som inte var 

betydelsefulla för undersökningen. Förarbetet med en pilotintervju bidrog till en 

säkerställning av ökad förståelse och tydlighet i frågorna. Bekräftelsen i uppsatsen stärktes 

dessutom genom garanti av respondenternas anonymitet vid deltagande i undersökningen 

vilket ökade chanserna för mer ärliga svar. Uppsatsens bekräftelse uppnåddes även då 

transkriberingen utav intervjuerna varit mycket grundlig tack vare inspelning vilket lättare gav 

respondenterna möjlighet att kontrollera och bedöma sina svar för att kunna säkerställa att de 
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blivit korrekt tolkade. Arbetets bekräftelse yttrade sig även genom forskningsprocessens 

försök till avsaknad av författarnas egna förutfattade meningar eller uppfattningar. 

 

3.5.2.  PÅLITLIGHET    

Pålitlighet innefattar i vilken omfattning forskaren anser att en upprepad studie skulle 

resultera i samma svar (Bryman och Bell, 2013). Delkriteriet anses vara uppfyllt i den här 

studien eftersom urvalet av respondenterna framtogs på ett tillförlitligt sätt där de var 

relevanta för uppsatsens syfte. Deras yrkesposition inom organisationen innebar att deras 

uppfattningar, upplevelser och erfarenheter ledde till ett användbart samt väsentligt material 

som bidrog till resultatet. Dock utgjorde det faktum att undersökningen skedde i en social 

miljö, som ständigt förändras, att den är okontrollerbar gällande de sociala betingelser som 

hela tiden uppstår (Bryman, 2011). Uppsatsen präglas därmed av en opålitlighet eftersom 

respondenterna ständigt är kapabla till att ändra sina ståndpunkter, uppfattningar och 

erfarenheter inom undersökningsfenomenet samt framföra en åsikt som är vinklad åt 

företagets vägnar.  

 

3.5.3.  TROVÄRDIGHET    

Trovärdighet involverar den identifiering, noggrannhet samt beskrivning av studiens ämne 

(Bryman och Bell, 2013). Undersökningen anses vara trovärdig då utgångspunkten noggrant 

utgick från den teoretiska referensramen i uppsatsen vid utformning av intervjuguiden, där 

följden blev att empirin uppfyllde det avsedda syftet samt stärkte teorin. Uppsatsen anses även 

vara trovärdig då den haft en genomgående tydlig redogörelse av ämnets bakgrund, 

problematik och teoretiska ståndpunkter.  

 

3.5.4.  ÖVERFÖRBARHET    

Överförbarhet syftar till att utreda om förståelsen som är uppnådd kan överföras till andra 

organisationer för att få en övergripande förståelse för fenomenet. Överförbarhet avser hur 

generaliserbar en undersökning är till andra sociala situationer, dock är både överförbarhet 

och generalisering svåra att åstadkomma i kvalitativa undersökningar (Bryman och Bell, 

2013). Det gäller även den här uppsatsen då materialet kring hur anställda upplever 

kommunikationsprocessen inte är tillräckligt omfattande för att kunna överföras till 

upplevelser inom alla organisationer. Uppsatsens överförbarhet anses också bristfällig då 

intervjuerna kan ha påverkats av olika faktorer samt respondenternas olika sätt att tolka och 

förstå omgivningen. Relevansen i svaren kan ha blivit otillräcklig under förutsättningen att 
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deltagarna påverkades av kollegorna eller besvarade frågorna med hänsyn till en lojalitet 

gentemot företaget. Undersökningen kan även ha speglats utifrån det faktum att 

respondenterna befunnit sig inom organisationen olika länge och därmed inte besitter samma 

mängd kunskap. Det bekvämlighetsurval som tillämpades vid val av respondenter anses inte 

heller bidra till en överförbarhet. 

  

3.6.  FORSKNINGSETISKA  RIKTLINJER  OCH  ETISKT  FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
Vikten och relevansen av etiken inom ett arbete belyses starkt av Bryman och Bell (2013). 

Inom etiken och de förutbestämda etiska reglerna finns det fyra olika krav som bör övervägas 

vid genomförande av en undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). Huvudkraven utgörs av 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckekravet där samtliga 

betraktas vara tillgodosedda i den här uppsatsen utifrån följande resonemang.  

 

Informationskravet tillgodosågs genom informationen angående uppsatsens syfte och 

frågeställning som tilldelades respondenterna i undersökningen. Samtyckekravet uppfylldes då 

respondenterna upplystes om sina rättigheter att frivilligt delta och möjlighet att avbryta eller 

neka att svara på frågorna under intervjun vid önskemål. Respondenterna fick även möjlighet 

att godkänna att anteckningar och inspelning skedde under intervjun och de underrättades om 

användningen av deras uppgifter. Konfidentialitetskravet tillfredsställdes då respondenternas 

anonymitet bevarades förutom yrkesposition och antal år som yrkesverksamma inom 

företaget. Nyttjandekravet säkerställdes då materialet enbart använts till den här uppsatsen. 

  

3.7.  METODKRITIK  
Även om uppsatsen håller en hög nivå av tillförlitlighet enligt tidigare nämnda argument och 

resonemang uppstod även viss problematik som bör nämnas i form av kritik mot metoden. 

Gustavsson (2004) diskuterar samtidskravet som innefattar att de referenser som anges i 

uppsatsen bör befinna sig relativt nära i tiden. Flera utav de källor som använts i uppsatsen är 

dock av äldre genre, men de finns med på grund av sitt trots allt relevanta och aktuella 

innehåll samt frekventa citeringar av andra författare. 

 

Gällande respondenterna och intervjuerna finns många aspekter som kan diskuteras. Det 

faktum att respondenterna fick motta intervjuguiden på förhand någon dag innan intervjun 

bidrog till mer genomtänkta och utförliga svar vilket ledde till en generellt sett mer 

uttömmande intervju. Dock kan det ha bidragit till att respondenterna hann läsa på om ämnet 
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för att kunna förmedla det svar de förväntade sig att företaget eller intervjuarna ville höra, 

vilket kan ha bidragit till att svaren inte var helt sanningsenliga. Uppsatsen försökte dock 

förekomma denna risk genom att garantera anonymitet av både företaget och respondenterna. 

Att det var respondenternas upplevelser, och inte rätt eller fel svar, som önskades i intervjun 

påpekades även flertal gånger för att motverka oärliga svar. Telefonintervjun kan ha bidragit 

till att respondenten lättare undanhöll information, även om första intrycket av intervjun starkt 

talade emot detta.  

 

Det faktum att ingen intervju genomfördes med en regionchef reducerade möjligheten att få 

en heltäckande uppfattning om den interna kommunikationen genom alla nivåer inom 

organisationen. Intervjuer kan även vara svåra att tolka eftersom respondenternas 

uppfattningar av fenomenet inte nödvändigtvis behöver stämma överens. Undersökningar av 

kvalitativ form kan ibland även anta en subjektiv och osystematisk struktur och stundtals 

upplevde författarna svårigheter med att bevara sin objektivitet. Inspelningarna av 

intervjuerna kan, trots godkännande av respondenterna, ha förstört den avslappnade och 

trygga miljön och bidragit till mindre utvecklade svar. 

 

Faktorer som den kvalitativa ansatsen, bekvämlighetsurvalet samt det låga antalet 

respondenter bidrar tillsammans till att uppsatsens resultat inte är överförbart till andra 

organisationer. Föremålet för fallstudien i uppsatsen var endast ett företag vilket reducerade 

förmågan att överföra resultatet även inom organisationen. Antalet respondenter var nämligen 

relativt lågt, den regionala avgränsningen var snäv och antalet butiker i undersökningen var 

få. Antagande kan inte göras att alla butiker resonerar, arbetar eller kommunicerar om CSR 

likadant som uppsatsens respondenter. För en mer överförbar undersökning skulle ett större 

antal anställda behöva intervjuas över ett större geografiskt område för att kunna dra slutsatser 

för hela organisationen. Dock behöver det faktum att studien inte är överförbar, till vare sig 

andra organisationer eller organisationen i sig, ses som en nackdel då forskning kan bidra till 

värdefull kunskap även utan att kunna vara överförbar. 
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4.0.  EMPIRI  
Kapitlet sammanställer och presenterar relevanta delar av den insamlade empirin från 

intervjuerna med de olika respondenterna. För tydligare förståelse presenteras empirin med 

intervjufrågorna utifrån en samlad kategori med de olika positionerna hos respondenterna 

och med numrering, yrkesmässig titel och antal år i företaget.  

 

4.1.  SAMMANSTÄLLNING  AV  INTERVJUER  MED  ANSTÄLLDA  INOM  FÖRETAGET  
4.1.1.  RESPONDENT  1  (CSR-ASSISTENT,  1  ÅR)    

Berätta om hur ert CSR-arbete genomsyrar den dagliga verksamheten? 

Respondent 1 inleder med att förklara att alla anställda och butikschefer i butiken har tillgång 

till en gemensam plattform, ett intranät, som fungerar som en utbildningsplattform och att alla 

uppdateringar publiceras där. Respondent 1 berättar hur butikschefer och butiksanställda 

dagligen bör läsa och uppdatera sig om vad som händer inom företaget via intranätet. 

Respondent 1 poängterar att ledningen inte specifikt uppmanar anställda i butik att gå in och 

läsa då de känner att de inte behöver det. Arbete med hållbarhet i butikerna på daglig nivå 

yttrar sig genom sopsortering. Gällande internationella samarbeten med leverantörer ställer 

företaget höga krav angående CSR enligt respondent 1. Det krävs ett stabilt och bra CSR-

arbete innan de kan påbörja ett samarbete med dem och företaget kan också välja att avbryta 

samarbeten om de skulle upptäcka brister inom produktionen eller liknande. 

 

Vad är den främsta drivkraften för att ni bedriver CSR-arbete?  

Generellt sett ställs det högre krav och förväntningar från intressenter och det är även större 

yttre påverkan från konsumenter och media för hela modebranschen uppfattar respondent 1. 

Respondent 1 förklarar vidare att företaget anser att det är viktigt att säkerhetsställa trygga 

arbetsvillkor genom alla led längre ned i organisationen och att ha en miljömedvetenhet både 

på kontor, i leverantörsled och i butik. Företaget måste enligt respondent 1 inte enbart reagera 

när något händer utan bedriva ett genuint CSR-arbete på daglig basis för att kunna konkurrera. 

 

Vem eller vilka är era viktigaste intressenter i företaget?  

Respondent 1 svarar att leverantörerna är de viktigaste intressenterna då hela företaget och 

verksamheten bygger på att de har en god relation till dem. Även investerare, kunder och 

anställda är viktiga intressenter för företaget tillägger respondent 1.  

 



  
     

  
Sida | 24  

  
   

Vem eller vilka är ansvariga för att kommunikationen kring CSR-arbetet når ut från 

ledning till butikerna?  

CSR-ansvarig på CSR-avdelningen publicerar all information om CSR på intranätet förklarar 

respondent 1. CSR-ansvarig har även kontakt med dem i ledningsgruppen och bollar ibland 

med övriga avdelningsansvariga innan viss information går ut till butiker berättar respondent 

1. Vid frågor kontaktas CSR-ansvarig som i sin tur också har ett samarbete med 

regionansvariga, som ansvarar för ett antal butiker inom sin region, och de kan också gå ut 

med information.   

 

Hur fungerar den interna kommunikationen kring företagets CSR-arbete?  

Enligt respondent 1 fungerar kommunikationen bra mellan huvudkontor och butik, intranätet 

är det huvudsakliga kommunikationsverktyget. Ledningen använder sig också av utbildningar 

och presentationer där butikscheferna är de som oftast blir utbildade. Detta kan till exempel 

vara i djurrätt eller kemikalier. Regioncheferna samlar in frågor från butiker genom 

butikschefer, och sedan utbildar huvudkontoret butikschefer i dessa frågor. Detta sker om det 

uppkommer nya frågor, det är dock ingen uppföljning på det, men butiker kan kontakta den 

som är ansvarig när som helst. Respondent 1 beskriver ytterligare hur alla nyanställda får gå 

igenom en liten obligatorisk utbildning om CSR via datorn. Företagets ambition är att de 

anställda ska ha en överblick för hur arbetet ser ut och kunna svara på de flesta frågor från 

kunder kring CSR, annars lätt kunna söka upp svaret gällande exempelvis arbetsvillkor, 

hållbart material eller kemikalier. Nyanställda som ska arbeta på huvudkontoret får genomgå 

en mer djupgående utbildning i CSR-arbetet med HR avdelningen och CSR-ansvarig. 

 

Respondent 1 uppger att det inte finns några specifika brister i kommunikationen men att de 

önskar ”mer av allt”. Butiker har dock uppgett att de vill bli mer involverade och framföra att 

företaget bedriver ett CSR-arbete mer utåt sett i butikerna för att kunna visa upp det från butik 

till kund. Respondent 1 förklarar dock att ledningen inte vill marknadsföra CSR-arbetet fullt 

ut då de i nuläget inte kan garantera att plaggen är hundra procent hållbara. Respondent 1 

klargör att företaget inte arbetar med CSR i marknadsföringssyfte, utan för att de vill att det 

ska genomsyra hela företaget i den dagliga verksamheten. Enligt respondent 1 har CSR-

arbetet alltid funnits inom företaget, dock har en omorganisation bidragit till att avdelningen 

har minskat i antal anställda men att alla nu är involverade och att arbete sker mellan 

avdelningarna. Respondent 1 förklarar även att organisationen inte känns som en vertikal 
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hierarkisk uppbyggnad utan att alla kan tala med varandra. Självklart finns det en praktisk 

hierarki, men enligt respondent 1 upplevs inga markanta uppdelningar. 

 

Hur lång tid tar det ungefär att kommunicera ut nya budskap inom ert CSR-arbete från 

ledning till butikerna? 

Det går väldigt fort svarar respondent 1 och förklarar att de genom att ha frågat butikerna 

konstaterat att de också har upplevt att kommunikationen fungerar bra och att de direkt får ta 

del av information om CSR. Vid eventuella skandaler går informationen snabbt ut till butiker. 

 

Hur involveras anställda i butikerna i CSR-arbetet?  

Respondent 1 förklarar att de anställda involveras mycket. Företaget strävar efter att erbjuda 

kvalitet, både i material och hållbara plagg, men även vid kundbemötande och de anställdas 

kunskap om bakgrunden av plagget. Respondent 1 tillägger att det känns som en självklar sak 

att ha kännedom av varan man säljer.  

 

Hur sker uppföljningen och återkopplingen av butikernas arbete med CSR? 

Om butiksanställda har en fråga, ställs denna till butikschefen som har ett övergripande ansvar 

över butiken, som sedan kontaktar CSR-ansvarig förklarar respondent 1. Uppföljning sker inte 

genom förhör, utan handlar om kommunikation genom att samla in frågor från butiker och 

sedan besvara dem genom utbildning. Respondent 1 förklarar att de har konstruerat ett 

dokument med frågor och svar till hjälp för butikerna. 

 

Vilka möjligheter finns det för de anställda i butik att vara delaktiga i CSR-arbetet?  

Respondent 1 berättar att vissa anställda i butik önskar mer marknadsföring i butik för att 

kunna visa att butikerna har hållbart material. Respondent 1 säger att frågor och förslag 

framförs till CSR-ansvarig, men att det inte kommer så många nya idéer från de anställda om 

de inte frågar efter det.  
 

”Självklart kan även en butiksanställd vända sig direkt till  

CSR-ansvarig och huvudkontoret genom mail eller telefon” 

(Respondent 1). 
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4.1.2.  RESPONDENT  2  (BUTIKSCHEF,  13  ÅR)  OCH  RESPONDENT  3  (BUTIKSCHEF,  15  ÅR)  

Berätta om företagets CSR-arbete? 

Respondent 2 upplever att CSR-arbetet inte handlar så mycket om det som händer på 

butiksnivå utan mer om det som händer på huvudkontoret och i produktionsledet. Främst 

genom att producera varor som är bra för alla, tillämpa bra förhållanden i fabrikerna och 

minska miljöpåverkan vid produktion. Mycket fokus hamnar på vilket material företaget 

använder och inte använder exempelvis gällande skinn och päls. Respondent 3 beskriver 

istället hur företagets CSR-arbete har genomsyrat hela företaget från toppen till butiksnivå de 

senaste åtminstone tio åren. Respondent 3 förklarar vidare att företaget är väldigt noggranna 

gällande samarbeten med externa varumärken med hårda restriktioner, och att de har väldiga 

kontroller gällande både människors och djurs rättigheter. Respondent 3 beskriver ytterligare 

att det förmodligen är avgörande för företaget att bedriva CSR-arbete för att vara 

konkurrenskraftigt då konkurrensen blir allt hårdare och utbudet ökar för konsumenterna som 

samtidigt blir mer medvetna om hållbarhet. Det faktum att ekologiska varor har blivit mer 

populärt de senaste åren tror även respondent 3 är avgörande. 

 

Hur fungerar den interna kommunikationen kring företagets CSR-arbete?  

Respondent 2 beskriver att de anställda får all information via intranätet, väldigt sällan via 

regionchefen, och att de förväntas läsa på intranätet av eget intresse och på eget bevåg varje 

arbetsdag. Vidare nämner respondent 2 att det varje år skickas ut en femtio sidor lång 

hållbarhetsrapport som respondent 2 erkänner att hen skummat igenom och aldrig läst helt. 

Respondent 2 ställer sig även undrande till om alla policys som hela företagsvärlden 

producerar endast görs för att de ska finnas. Båda respondenterna nämner att de aldrig har fått 

någon utbildning om CSR utan endast en kortare intranätutbildning om ämnet. Som 

nyanställd på företaget genomförs intranätutbildningen där ett avsnitt berör hållbarhet, men 

ingen uppföljning eller utvärdering görs på denna mer än en kontroll i form av påskrift. Ingen 

utav respondenterna kan heller minnas att de uppmanats att läsa om och skriva på CSR-

policyn på nytt vid eventuella förändringar och respondent 2 ställer sig undrande till hur 

mycket av denna information som verkligen absorberas och finns kvar efter några år.  

Respondent 3 beskriver också att intranätet är den primära källan för all intern 

kommunikation och förklarar att den fungerar bra. Dock bekänner respondent 3 att hen inte 

alltid är aktiv och läser allting som finns på intranätet vilket beror på det stora omfånget av 

information som ständigt publiceras där. Trots överflöd av information på intranätet medger 

respondent 3 att det är väldigt positivt då all information finns där vid behov. Respondent 3 
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berättar även att det finns en väldigt tät kommunikation mellan samtliga nivåer i 

organisationen och att det är lätt att kommunicera.  

 

Finner ni några brister med denna kommunikationsprocess? Är det något ni saknar i 

kommunikationsväg? 

Respondent 2 menar på att det finns en del brister och att nuvarande kommunikation om CSR-

arbetet inte fungerar. Främst upplever respondent 2 att hållbarhetsrapporten känns svår och 

tung att läsa igenom. Hållbarhetsrapporten innehåller otroligt mycket värdefull information, 

dock skulle den enligt respondent 2 behöva förenklas med utplock av de allra viktigaste 

aspekterna vilket skulle bidra till att den blir mer lättfattlig så att anställda orkar läsa hela. I 

dagsläget är det svårt att veta vilka de viktigaste aspekterna i hållbarhetsrapporten är och 

därför uppger båda respondenterna att de skummar igenom den. Även respondent 3 nämner 

att det finns en del brister, och syftar också främst på hållbarhetsrapporten. Respondent 3 

upplever informationen kring hållbarhetsarbetet som övermäktig och istället för en bunt med 

papper på femtio sidor, hade hen önskat att det var lite mer koncist, kortfattat och 

lättillgängligt vilket hade underlättat läsningen. Respondent 3 tillägger även att de anställda 

skulle behövt bli påminda och uppdaterade ibland om företagets CSR-arbete från ledningen. 

En påminnelse från huvudkontoret att läsa igenom företagets policys för att fräscha upp 

minnet hade varit behövligt anser respondent 3. Även om respondent 3 inser att det är de 

anställdas ansvar att själva uppdatera sig om ny information hade de behövt en push emellanåt 

för att hålla kunskapen vid liv och aktuell.  

  

Vilket ansvar har ni att kommunicera företagets CSR-arbete? 

Respondent 2 svarar att hen givetvis har det övergripande ansvaret i butik, men att hen inte 

diskuterat hållbarhet under de senaste månaderna. Mycket ansvar vilar på de anställda att 

själva uppdatera sig via intranätet. Gällande informationsinhämtning, för att kunna öka 

kunskapen om CSR-arbetet, förklarar respondent 2 att det är svårt att finna tid att gå in och 

läsa på intranätet. Butikschefen har dagligen en mängd information som ska tas in och läras 

och därför hamnar uppdateringar kring CSR-arbetet långt ner i högen av all information som 

ska hämtas in då de upplevs vara ”mindre” viktiga i förhållande till övrig information. Det 

förklaras av respondent 2 som att CSR-arbetet inte upplevs ligga så nära dem i butik och 

därför blir det ett större fokus på den dagliga verksamheten kring kunderna och kläderna i 

vardagen, snarare än bakåt i ledet. Vidare förklarar respondent 2 att de inte har några konkreta 

policys att följa i butiken gällande CSR-arbetet och att de inte uppmuntras av ledningen att 
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hålla i möten för att kunna informera om CSR. Respondent 3 är osäker på vilket specifikt 

ansvar hen har att kommunicera företagets CSR-arbete. Respondent 3 beskriver dock att hen 

hela tiden har en öppen dialog, informerar och bollar idéer med sina anställda om allt och det 

sker även med regioncheferna och huvudkontoret. Vidare förklarar respondent 3 att det 

handlar mycket om eget ansvar och alla anställda har en skyldighet att dagligen gå in och läsa 

samt uppdatera sig på intranätet. Samtidigt medger respondent 3 att det förmodligen är 

butikschefens ansvar att påminna sina anställda att regelbundet gå in och läsa på intranätet. 

Tidsbristen är något som även respondent 3 påpekar och att det grundar sig i en 

prioriteringsfråga i vad som bör läsas och informeras till anställda. Respondent 3 upplever att 

det inte finns tillräckligt många timmar för att hinna läsa och sätta sig in i CSR-arbetet fullt ut 

och därför blir det bortprioriterat.    

 

Upplever ni att ni får tillräckligt med information om företagets CSR-arbete?  

Respondent 2 anser att tillräckligt med information om företagets CSR-arbete ges men att den 

är för kompakt och att det kanske vore bättre att kommunicera ut något lättare och enklare, 

exempelvis en gång i veckan eller månaden med förslagsvis ”Veckans hållbarhetstänk!”. 

Respondent 2 förklarar vidare att de som arbetar i butiken genomför arbetsuppgifter på rutin 

efter att ha präntat in informationen, och om de skulle prata om hållbarhet oftare och mer 

regelbundet så skulle det tillslut sitta som ett rinnande vatten. Respondent 3 beskriver ett 

liknande scenario där de upplevs få tillräckligt information men inte alltid tar del av det, dels 

på grund av brist på tid och dels för att annat måste prioriteras. Ibland känner respondent 3 att 

hen inte har tillräckligt med kunskap kring CSR-arbetet för att kunna kommunicera ut det till 

kunder och skulle gärna gå en utbildning. 

 

Hur lång tid upplever ni att det tar att få information om nya budskap och 

förändringar? 

Båda respondenterna är överens om att de snabbt får information om förändringar i företaget 

via intranätet och upplever att det går väldigt fort att få information gällande stora händelser 

som media uppmärksammat. Butikerna får då information om vad som ska göras och 

förmedlas till kunderna och det är då butikernas ansvar att agera så fort de kan.  
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Hur sker uppföljningen och återkopplingen av butikernas arbete med CSR? 

Det enda respondent 2 känner till gällande uppföljning av butikernas CSR-arbete är den 

påskrift som görs när nyanställda läst hållbarhetspolicys. Även respondent 3 är osäker på om 

det finns något arbete med uppföljning och återkoppling av butikernas CSR-arbete.  

  

Hur involveras anställda i butikerna i CSR-arbetet?  

Respondent 2 upplever att det är något som det pratas om på huvudkontoret och som endast 

berör dem. Ytterligare upplever respondent 2 att de inom produktions- och tillverkningsledet 

involveras mer än de på butiksnivå som trots allt är slutändan ut mot kund. Respondent 2 

berättar att de sällan får frågor gällande företagens CSR-arbete från kunder, kanske ett par 

gånger om året. Respondent 3 berättar att de anställda ibland får frågor av kunder om 

företagets CSR-arbete, och att de då antingen tar reda på svaren själva via intranätet, eller 

vänder sig till butikschefen. Det är en öppen kommunikation där de anställda har tillgång till 

butiksmailen för att alla anställda ska känna sig delaktiga och kunna söka information själva. 

 

Vilka möjligheter finns det för de anställda i butik att vara delaktiga i CSR-arbetet?  

Respondent 2 berättar att företaget har ”högt i tak” där anställda i butik kan lämna input om 

vad som helst till huvudkontoret. Respondent 2 menar på att butiksanställda endast är ett mail 

eller telefonsamtal bort från att ge förslag till huvudkontoret gällande företagets CSR-arbete. 
 

”I princip så kan vem som helst utav oss, alltifrån säljare till  

butikschef, ringa vår VD, det är absolut väldigt tillgängligt” 

(Respondent 2). 
 

Respondent 2 berättar också att det bästa med företaget är att det generellt upplevs som att de 

anställda får respons från ledningen vid frågor och att det leder till handlingar. Det finns en 

lyhördhet, alla får komma till tals och det finns alltid en möjlighet att påverka sammanfattar 

respondent 2. Respondent 3 svarar med liknande information och berättar att de anställda i 

butik har möjlighet att vara delaktiga, återkoppla, ge konstruktiv kritik och feedback på allt 

möjligt. Det finns alltid möjlighet att prata med antingen sin butikschef eller någon ansvarig 

på huvudkontoret vid frågor. Respondent 3 förklarar vidare att det upplevs som att mycket av 

det som anställda framför lyssnar huvudkontoret på och genomför sedan förändringar, kanske 

för att butikerna är företagets ansikte utåt.  
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4.1.3.  RESPONDENT  4  (BUTIKSANSTÄLLD,  5  ÅR)  OCH  RESPONDENT  5  (BUTIKSANSTÄLLD,  8  ÅR)  

Vilken kännedom har ni om begreppet corporate social responsibility (CSR)?  

Respondent 4 beskriver det som hållbarhetstänk och tror att det ekonomiska handlar om att 

företaget ska vara lönsamt, det sociala om medarbetarnas trivsel samt arbetsförhållanden i 

fabrikerna och att det miljömässiga förmodligen handlar om både djurrätt och användning av 

hållbara material. Respondent 5 berättar att hen har liten kännedom om CSR, men har hört 

talas om det och tror att det handlar om hållbarhet, hållbara material och bra arbetsvillkor. 

 

Vilken kännedom har ni om CSR-arbetet i er organisation?  

Respondent 4 upplever att det finns jättemycket information att tillgå dels på intranätet och på 

hemsidan vilket bidrar till att det är lätt att svara på frågor och annars kan hen alltid be om att 

få återkomma. Vidare tillägger respondent 4 att alla anställda kan ta del av företagets policys, 

att företaget upplevs som väldigt transparent och att det finns många tillfällen att ställa frågor 

och ge kritik. Respondent 5 upplever att kännedomen kring företagets CSR inte är så stor men 

att de får information via uppdateringar på intranätet ibland och genom hållbarhetsrapporten. 

Dock medger respondent 5 att hen inte är så insatt i hållbarhetsrapporten. 

 

Hur upplever ni att den interna kommunikationen fungerar i företaget från ledning till 

butik gällande företagets CSR-arbete?  

Respondent 4 beskriver den som bra då anställda får ta del av policys och läsa dem på betald 

arbetstid i lugn och ro. Enligt respondent 4 finns det nog inga utbildningar inom just 

hållbarhet men när de inleder ett samarbete med ett nytt externt märke anordnar de i sin tur 

ofta utbildning gällande varumärkets material och tillverkning. Butikschefen i butiken där 

respondent 4 arbetar vill att de anställda ska få all information de vill ha och behöver och gå 

på de utbildningar som de externa varumärkena anordnar. Respondent 4 tillägger att hen 

skulle ställa sig positiv till förfrågan om utbildning i företagets CSR-arbete eftersom hen vill 

kunna stå för och vara stolt över företagets värderingar. Respondent 5 tycker att den fungerar 

sådär eftersom de pratar för sällan om CSR på företaget. Respondent 5 förklarar ytterligare att 

hen endast hört lite om hållbarhet gällande produktion och produkter.  

 

Hur tar ni del av informationen kring organisationens CSR-arbete?  

Båda respondenterna berättar att det kan ske både genom policys, som är obligatoriska som 

nyanställd, men även genom informationen som finns på intranätet och hemsidan. Respondent 

4 förklarar vidare att det ingår i arbetet att vara uppdaterad via intranätet och att det är de 
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anställdas egna ansvar, men att det kan skilja från person till person beroende på intresse för 

CSR. Respondent 4 förklarar ytterligare att hen tar del av informationen dels på uppmaning av 

butikschef men även på eget initiativ. Respondent 5 säger att hen endast tar del av den på 

uppmaning av butikschef vilket bara sker ibland.  

 

Hur ofta får ni information om nya budskap inom företagets CSR-arbete?  

Respondent 4 förklarar att det uppdateras hela tiden på intranätet om hur beslut har tagits 

inom olika områden. Vidare förklarar respondent 4 att ibland, om det är dagsaktuella saker 

som debatteras i media, får de anställda direkt information om hur och vart de ska hänvisa vid 

frågor från kund.  Respondent 5 säger att det inte inträffar så ofta, men att det kommer ut en 

hållbarhetsrapport en gång om året som de anställda får ta del av. Respondent 5 fyller i att det 

uppdateras på intranätet ibland om vissa saker som handlar om hållbarhet, men att hen inte 

läser allt som står där utan skummar igenom informationen.   

 

Har förväntas ni arbeta med CSR på er arbetsplats?  

Respondent 4 klargör att  de anställda förväntas tänka hållbart i allt! Både gällande varuvård, 

butikens interiör eller skyltdockor till exempel och att CSR har varit en grundbult i 

organisationen sen hen blev anställd. Respondent 5 är osäker på vilken förväntning företaget 

har på de anställda gällande CSR-arbetet i butik.   

 

Upplever ni att ni har tillräckligt stor kunskap om företagets CSR-arbete för att kunna 

upplysa kunder?  

Respondent 4 tycker det och förklarar vidare att hen har den kunskapen som behövs för att 

svara på kundernas frågor om tillverkning och material, annars finns det möjlighet att vända 

sig till intranätet eller butikschef för hjälp. Dock förekommer det enligt respondent 4 inte 

frågor från kund särskilt ofta. Respondent 5 känner sig dock lite mer tveksam, men menar på 

att de inte får frågor gällande CSR så ofta. Vid frågor kan de dock hänvisa till hemsidan eller 

kolla upp informationen på intranätet om de själva inte kan svara på det.  

 

Hur upplever ni butiksanställda att ni är involverade i organisationens CSR-arbete?  

Båda respondenterna upplever att de inte känner sig så delaktiga i företagets CSR-arbete. 

Respondent 4 utvecklar och förklarar att det nog sköts från de ansvariga på huvudkontoret.     
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Känner ni att ni kan påverka genom att exempelvis ge konstruktiv kritik och förslag på 

förbättringar till ledningen gällande företagets CSR-arbete?  

Respondent 4 beskriver att hen tycker det och upplyser vidare att hen alltid kan fråga sin 

butikschef vem man kan vända sig till för att föra vidare idéer och åsikter om vad som kan 

förbättras eller ifrågasätta något. En diskussion åt båda hållen är möjlig utifrån respondent 4.  
 

”Jag upplever en väldig närhet till chefer, Vd:n och hela ledningen” 

(Respondent 4). 
 

Även respondent 5 beskriver att det är en öppen organisation och att det finns en stor 

möjlighet för de anställda att bidra med sina tankar och idéer.  
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5.0.  ANALYS  
Analysavsnittet redovisar resultatet och framför en tolkning av den kvalitativa 

undersökningen kring respondenternas svar kopplat till den teoretiska referensramen. 

Författarna har lagt stor vikt vid att försöka genomföra analysen ur ett objektivt synsätt och 

försökt att anamma en neutral inställning i tolkningen av informationen.  

 

5.1.  INTERN  KOMMUNIKATION    
För lättare förståelse presenteras de olika positionerna för respondenterna återigen i Figur 3: 

Figur 3: 

 

 

 

 

 

  
I enlighet med Larssons (2014) beskrivning och uppdelning av kommunikation återfinns 

riktlinjer för den interna kommunikationen inom organisationen som ligger till grund för 

uppsatsens undersökning. De grundläggande åtagandena som Larsson (2014) presenterar 

inom ramen för intern kommunikation fastställdes av respondent 1. Hen berättade hur 

samtliga uppdateringar kring aktiviteter kontinuerligt publiceras på företagets intranät vilket 

även bekräftades av samtliga respondenter. Respondent 1 beskrev även hur företaget upprättat 

mål för kommunikationen inom organisationen gällande CSR-arbetet med följande citat: 
 

”Vår ambition är att butiksanställda ska kunna svara på de flesta frågorna  

kring CSR och om de inte kan det så ska de kunna söka upp det lätt” 

(Respondent 1). 
 

Larsson (2014) poängterar också att ledningen bör förses med information om tillståndet i 

organisationen och om tillförlitligheten i nedåtriktad informationsspridning. Det åtagandet 

uppfylldes inom den här organisationen enligt respondent 1. Hen skildrade hur ledningen 

försöker säkerställa att butikscheferna tar del av informationen som går ut gällande CSR-

arbetet och samlar in frågor från butiker för att kunna informera om svaren. De har även 

upprättat ett dokument med vanliga frågor och svar som hjälp för personalen och genomfört 

en uppföljning i butikerna i hur de upplever kommunikationen gällande CSR-arbetet, vilket 

Benämning: Position på företaget: 

Respondent 1 CSR-assistent 

Respondent 2 Butikschef 

Respondent 3 Butikschef 

Respondent 4 Butiksanställd 

Respondent 5 Butiksanställd 
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gav goda resultat och visade på tillfredsställelse. Aaltonen och Ikävalkos (2002) förklarar att 

information kring ett företags CSR-arbete inom intern kommunikation oftast yttrar sig genom 

en nedåtriktad kommunikation från ledningen till anställda i skriftlig form. Det gäller även 

inom den här organisationen tolkat utifrån samtliga respondenters svar.  

 

Larsson (2014) upplyser hur en vanligt förekommande problematik uppstår i 

informationsflödet då vissa anställda kan uppleva att de förses med för lite informationen som 

senare, vid ett ökat informationsflöde, tenderar att ge upphov till svårigheter att ta till sig 

informationen. Det var starkt påtagligt i empirin. Samtliga respondenter på butiksnivå, med 

undantag från respondent 4, upplevde svårigheter att ta till sig information kring CSR-arbetet, 

främst på grund utav dess stora omfattning. Flera respondenter beskrev hur det var svårt att 

veta vad som var viktigast att ta till sig i hållbarhetsrapporten och skummade därför igenom 

den vilket är en problematik som även Robbins (2003) belyser. Respondent 2 upplevde ett 

missnöje och erkände att nuvarande dagsaktuella kommunikationskanaler om CSR-arbetet via 

intranätet, policys och hållbarhetrapporter inte fungerar. I enlighet med vad White et al (2010) 

kom fram till i sin studie, att intranätet kräver ansträngning från de anställda, beskrev flera 

respondenter att tidsbristen förhindrar förmågan att ständigt uppdatera sig om allt som 

publiceras på intranätet. Policys består av en mängd kompendier som endast signeras vid 

nyanställning, vilket var minst fem år sedan för samtliga respondenter på butiksnivå, och 

behöver inte signeras på nytt trots nya uppdateringar. Det riskerar att personalen inte håller sig 

tillräckligt uppdaterade om förändringar i företagets CSR-arbete under kommande år som 

anställda. Slutligen uppfattades hållbarhetrapporten, som ska läsas av eget intresse och på eget 

bevåg, som för kompakt och svår av respondent 2: 

”Nu säger jag detta och det står jag för, en tung rapport funkar inte.  

Den hamnar längst ner på listan över alla saker jag måste ta in” 

(Respondent 2). 
 

Även respondent 3 och 5 beskrev informationen kring CSR-arbetet som övermäktig med en 

önskan om en mer koncist, kortfattad och lättillgänglig hållbarhetrapport för att underlätta 

läsningen. Den här svårtillgängliga informationen kan bidra till ett förlorat engagemang och 

samhörighet hos de anställda enligt Welch och Jackson (2007) som påvisar den interna 

kommunikationens betydelse av att de anställda förstår företagens mål. För att lyckas skapa 

engagemang hos de anställda måste den interna kommunikationen användas på rätt sätt enligt 

Bhattacharya et al. (2008). Uppenbarligen kommuniceras inte budskapen på ett tilltalande sätt 
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då informationen som publiceras via intranätet samt i hållbarhetsrapporten läses på eget bevåg 

vilket respondent 2, 3 och 5 medgav att de inte läser fullkomligt. Det skulle kunna innebära 

att företaget konstruerar hållbarhetsrapporten ”i onödan” eftersom den ändå inte når de 

anställda i butik eller indirekt kunderna. Den bristfälliga interna kommunikationen kan 

minska organisationens effektivitet utifrån Hargie och Tourish (1993), Dickson et al. (2003), 

Quinn och Hargie (2004) samt Robson och Tourish (2005) teori om att en framgångsrik intern 

kommunikation kan leda till en ökad effektivitet. En mer lättillgänglig information som är 

anpassad efter butikernas kunskapsnivå bör utformas. Alternativt en annan kommunikations-

väg utöver intranätet, policys samt hållbarhetsrapporten för att företaget ska kunna förbättra 

sin interna kommunikationsprocess eftersom många i dagsläget inte tar del av den fullt ut.  

 

De här resultaten kan kopplas till Strids (1999) resonemang om förhöjda förväntningar på 

ledningen som inte endast bör kommunicera vad som förväntas genomföras utan även hur och 

varför. Många utav respondenterna upplevde en osäkerhet i hur CSR-arbetet bör verkställas i 

butikerna. Den interna kommunikationen bör enligt Strid (1999) förmedla hur de anställda 

kan leva upp till kunskapskraven med tydliga riktlinjer för implementeringen utav CSR-

arbetet i butik. På grund av CSR’s snabba tillväxt, förändring och utveckling som skildras av 

Warburton et al. (2004) kan en parallell vid första anblick dras till det faktum att de som 

arbetat inom organisationen en längre tid tillbaka inte hunnit uppfatta införandet och 

förankringen av CSR-arbetet som en förklaring på deras osäkerhet i redogörelsen för det. 

Trots det har samtliga respondenter på butiksnivå arbetat i minst fem år på arbetsplatsen och 

bör således ha införskaffat sig en uppfattning om företagets CSR-arbete.  

 

Respondent 1 uppgav att det ska vara en självklar sak för de anställda att ha kännedom och 

kunskap om bakgrunden av plaggen som de säljer. Respondent 5 var däremot osäker på 

företagets förväntningar på de anställda gällande CSR-arbetet i butik. Hen påstod sig inte ha 

tillräckligt stor kännedom om CSR-arbetet för att kunna upplysa kunder eftersom det sällan 

kom på tal inom företaget. Det kan dock bottna i den skiljaktighet som Brunton et al. (2015) 

beskriver mellan vad cheferna tror att de kommunicerar och vilka meddelanden de anställda 

tror att de får. Få respondenter kunde uttryckligen beskriva hur det dagliga arbetet med CSR 

skulle ske i butik, utan flera nämnde att det främst sker i produktionsledet. En känsla uppstår 

av att de anställda inte ser eller förstår sambandet mellan företagets idé kring CSR-arbetet, hur 

det ska användas i praktiken i butikerna och hur det ska kommuniceras ut till kunderna. 

Respondent 1 verkar trots den tydliga utformningen av kommunikationsprocessen vara 
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medveten om att kommunikationen främst brister mellan butik ut mot kund gällande 

bemötandet samt svar på frågor. De butiksanställda kan därmed inte anamma rollen som 

CSR-kommunikatörer vilket påverkar företagets viktigaste intressenter, kunderna. Fokus från 

huvudkontorets perspektiv bör därför riktas mer mot de anställda och den interna 

kommunikationen för att inte minska lönsamheten eller förlora kunderna. Utifrån de fyra olika 

aspekter som presenteras av Balogun och Hope Hailey (2004), gällande vad företagets ledning 

bör ta hänsyn till beträffande intern kommunikation, framgick det i undersökningen diverse 

paralleller mellan respondenternas svar utifrån aspekterna: 

v   Vem ska kommunicera? 

Respondent 1 klargjorde i sitt svar att CSR-ansvarig samt regioncheferna är ansvariga för att 

kommunicera ut CSR-arbetet och dess budskap till butikerna där det senare är butikschefernas 

ansvar att se till att de butiksanställda tar del av informationen. Respondent 2 berättade dock 

hur information sällan kommer från regionchef utan nästan uteslutande från intranätet vilket 

övriga respondenter också uppgav. På frågan om vems ansvar det är att kommunicera till 

butiksanställda svarade respondent 2:  
 

”Givetvis tycker jag att jag har det övergripande ansvaret i butik, men jag ska villigt  

erkänna att jag inte har tagit upp något om hållbarhet under de senaste mötena” 

(Respondent 2). 
 

Även respondent 3 medgav att det är hens ansvar som butikschef att förmedla information 

men att det inte finns tid att kommunicera det till de anställda och betonar samtidigt att de 

butiksanställda har ett eget ansvar. Larkin och Larkin (1996) framhäver dock betydelsen av att 

informera och engagera mellancheferna så de kan vidarebefordra informationen till sina 

anställda. För trots att det är ledningen som har huvudansvaret för att utforma och förmedla 

CSR-arbetet har mellancheferna sedan 1940-talet pekats ut som de viktigaste informatörerna 

inom implementeringsarbetet av nya idéer och strategier. Även Klein (1994) påpekar hur 

viktigt det är att cheferna är informerade desto längre från ledningen ner i hierarkin och 

Lindgreen et al. (2009) instämmer med argumentet att det är cheferna samt de anställda som 

genomför strategierna i praktiken. Respondent 3 framhävde dock att den främsta bristen inom 

den interna kommunikationen föreligger i avsaknaden av uppmaningar från ledningen till 

butikschefer att ta del av informationen kring CSR-arbetet kontinuerligt. Utan påtryckningar 

ovanifrån uppmärksammas det inte och tas därmed inte del av så lösningen skulle kunna vara 

att uppmaningar, påminnelser samt pådrivningar anammas av ledningen ner mot butiksnivå. 
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En problematik uppstår därför då empirin pekar på att regioncheferna och butikscheferna inte 

tar sitt ansvar att förmedla den interna kommunikationen kring CSR-arbetet och därmed 

riskerar de butiksanställda att inte ta del av all information. Eftersom Chen och Burns (2006) 

diskuterar hur hållbarhetstrenden växt sig starkare inom klädindustrin kanske många kunder 

aktivt väljer bort företagets varor om de inte upplyses om deras aktiva CSR-arbete. 

Därigenom kan företagets konkurrenskraft minska och riskera att tappa försäljning. Trots det 

upplever ledningen inte enligt respondent 1 att de måste uppmana varken butikschefer eller 

butiksanställda i butik att uppdatera sig angående budskap om CSR-arbetet på intranätet. De 

förväntas läsa det varje dag vilket respondent 4 bekräftade genom uttrycket: 
 

”Det ingår i arbetet att vara uppdaterad via intranätet” 

  (Respondent 4). 
 

Respondent 4 uppgav att informationen mottogs dels på eget initiativ och även på uppmaning 

av butikschef medan respondent 5 endast mottog information på uppmaning av sin butikschef 

ibland. Möjligtvis behövs det inom organisationen en specifik kommunikatör mellan de olika 

nivåerna för att säkerställa att samtliga parter tar del av informationen regelbundet. De 

främsta uppgifterna för kommunikatören skulle inom den interna kommunikationen vara att 

förmedla, pusha, påminna, kontrollera, följa upp och återkoppla.  
 

v   Vad ska kommuniceras?  

Strid (1999) argumenterar för att tydliga riktlinjer för hur CSR-arbetet ska bedrivas i den 

dagliga verksamheten bör kommuniceras från ledning till butiksnivå. Samtliga respondenter 

uttryckte att kommunikationen kring CSR-arbetet främst grundar sig i de frågor som uppstår i 

butik samt ledningens svar på dessa för att butiksanställda ska kunna agera CSR-

kommunikatörer och förmedla en tydligare bild till kunderna. Från butiksnivå ut till kunder 

bör information kring plaggen och dess bakgrund kommuniceras ut enligt respondent 1.  
 

v   Hur ska kommunikationen ske? 

Lindgreen et al. (2009) förespråkar att den interna kommunikationen bör ske genom 

exempelvis utbildningar samt en rörlig fas med kommunikation om förändringar. Paralleller 

från empirin kan dras till detta samt de kommunikationsstrategier som Grafström et al. (2010) 

nämner då företaget använder sig utav intranät och utbildningar i kommunikationen kring 

CSR-arbetet. Företaget i undersökningen använder intranätet som den främsta 

kommunikationskanalen vilket bidrar till att kommunikationen tenderar till att bli enkelriktad 
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som Welch och Jackson (2007) anser är mest lämpligt vid framförande av viktig information 

som inkluderar samtliga anställda. Det strider mot vad flera andra forskare anser är lämpligt 

då kommunikation som överförs genom en fysisk interaktion framkallar en tvåvägsdiskussion 

och möjlighet att ge feedback. Att diskutera CSR-arbetet mer på butikernas möten skulle 

kanske kunna bidra till att alla anställda blev mer involverade och intresserade av CSR-

arbetet. 

 

Utbildningarna som företaget bedriver för de anställda för att informera om CSR-arbetet har 

dock benägenhet för att variera i omfattning utifrån respondenternas svar. Enligt respondent 1 

delas utbildningarna upp i två olika varianter för dem på butiksnivå; en obligatorisk mindre 

datorbaserad utbildning i CSR för alla vid nyanställning samt utbildningar för butikschefer 

inom exempelvis djurrätt när det uppkommer frågor. Samtliga respondenter bekräftade att de 

fått den obligatoriska datorbaserade utbildningen men ingen utav butikscheferna hade gått en 

utbildning i CSR. Respondent 4 berättade dock hur externa varumärken hos företaget ibland 

håller i kompetenshöjande utbildningar kring exempelvis tillverkning vilket inte ingår i 

företagets utbildningsverksamhet i dagsläget. Klein (1994) skildrar hur anställda förväntar sig 

att bli utbildade och informerade om företagets arbete och förändring vilket respondent 4 ger 

stöd till eftersom hen vill känna sig stolt över företagets värderingar och arbetssätt och hen 

skulle därför gärna gå en utbildning i företagets CSR-arbete. En implementering av dessa vore 

kanske därför ett sätt att nå ut mer framgångsrikt med den interna kommunikationen. 
 

v   När ska kommunikationen ske?  

Det framgick tydligt utifrån samtliga respondenters svar att informationen sprids snabbt, 

kontinuerligt och ofta. Vid händelser som uppmärksammats av media med press från 

journalistiken går informationen ut blixtsnabbt inom organisationen med riktlinjer för 

agerande i butik, bemötande mot kund samt möjlighet för frågor. Den snabba spridningen av 

information beror förmodligen på att deras främsta kommunikationsverktyg är via internet 

vilket möjliggör snabb överföring av besked. Respondent 2 yttrade dock en önskan om att 

prata kring CSR-arbetet på daglig basis allt oftare och regelbundet så det till slut skulle sitta 

som ett rinnande vatten. Lindgreen et al. (2009) påpekar även det här resonemanget då 

kontinuerlig intern kommunikation om CSR-åtaganden ökar medvetenheten om CSR vilket 

även kan knytas an till svaret som respondent 5 gav. Hen hade inte stor kännedom om CSR-

arbetet inom organisationen eftersom de sällan pratade om det.  
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5.2.  TVÅVÄGSKOMMUNIKATION  
Goodstein och Wicks (2007) föreslår att företag ska fokusera mer de interna intressenterna, de 

anställda, genom tillämpning av tvåvägskommunikation av CSR-arbetet. 

Tvåvägskommunikationen är av stor betydelse för att ett företag ska lyckas och möjliggör 

enligt Welch och Jackson (2007) de anställdas förmåga att uttrycka åsikter och värderingar 

vilket i sin tur kan bidra till utveckling och förbättring av ett företag. Undersökningen finner 

starka tendenser till att en tvåvägskommunikation uppvisas inom organisationen gällande 

förslag på förbättringar. Respondent 2 beskrev hur anställda i butik har stor möjlighet att 

påverka och kan lämna input direkt från butiksnivå till ledningen vilket besvaras med en 

lyhördhet. Även respondent 4 definierade organisationen som öppen med närhet till de olika 

nivåerna och att det finns potential för anställda i butik att kunna bidra med åsikter och 

synpunkter på CSR-arbetet. Respondent 3 instämde med föregående svar att 

kommunikationen upplevs som öppen med en självklar möjlighet för anställda i butik att vara 

delaktiga, återkoppla samt ge konstruktiv kritik om vad som helst vilket Larsson (2014) 

definierar som en del av den uppåtriktade informationen. Respondent 5 uttryckte sig: 
 

”Jag tycker att vår organisation har en öppen kommunikation mellan butik och huvudkontor 

och jag tror absolut vi kan påverka om vi skulle ha några idéer om CSR-arbetet” 

(Respondent 5). 
 

Förmågan att ge förbättringsförslag diskuterar även Löhman och Steinholtz (2003) när de 

presenterar en idé att försöka få de anställda att vara med och utforma uppförandekoderna för 

att bli mer involverade i CSR-arbetet. Graden av involvering i CSR-arbetet hos de anställda 

på olika nivåer i organisationen redogjordes dock ur olika perspektiv från respondenterna. 

Respondent 1 förklarade att anställda i butik involveras mycket i arbetet kring CSR samtidigt 

som hen svarade att de inte får så mycket idéer och förslag om det inte frågas efter det. Ett 

förslag på förbättring skulle därmed kunna vara att huvudkontoret regelbundet frågar efter 

förslag från butikerna. Endast respondent 3 på butiksnivå kunde bekräfta att de butiksanställda 

involveras mycket i CSR-arbetet. Respondent 2, 4 och 5 upplevde att CSR-arbetet är en 

process som sker på huvudkontoret och att de i butik inte känner sig involverade.  

 

En intressant aspekt som sätter resonemanget ur en annan synvinkel är dock det faktum att 

samtliga som upplevde att de inte var involverade, också svarade att möjligheten för att 

påverka och vara delaktig i företagets CSR-arbete upplevdes som mycket stor. De bör därför 

framföra sina förslag på förbättringsmöjligheter eftersom de upplever brister i den interna 
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kommunikationen. Uppsatsens författare uppfattar dock inte att de anställda gör det, 

möjligtvis då andra områden prioriteras, de upplever att det är butikschefernas ansvar eller för 

att intresse för ämnet inte föreligger. Det kan grunda sig i Dawkins (2005) teori om att ta 

tillvara på vad de anställda i företaget har att bidra med och att det är viktigt för de anställda 

att förstå vad de kan tillföra och se hur det påverkar företaget i stort. Vikten ligger enligt 

Dawkins (2005) vid att kommunicera på ett tvåvägssätt för att skapa en förståelse för arbetet 

och förbättra processen. Vid misslyckande av kommunikationen kan det bidra till problem 

med en omotiverad personal som känner sig frånkopplade från ledningen enligt Nurkka och 

Rauva (2010).   

 

Gällande butikernas CSR-arbete understryker Lindgreen et al. (2009) att utvärdering bör ske 

gällande kommunikationen kring CSR-arbetet genom kontroll, mätning och rapportering för 

att kunna fastställa vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Här brister dock 

kommunikationen gällande uppföljning och återkoppling inom företaget för studien. Utöver 

den underskrift som sker som en form av kontroll vid den datorbaserade utbildningen vid 

nyanställning sker ingen annan uppföljning, återkoppling, kontroll, mätning eller rapportering 

av hur butikerna implementerar eller tar del av CSR-arbetet.  

 

5.3.  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY      
Kännedomen om begreppet CSR var relativt god bland respondenterna vilket tyder på att 

mycket av kommunikationen har nått fram. Grankvists (2009) föreställning om begreppet 

CSR med de tre dimensionerna inom ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande 

bekräftades av respondent 1. Hen beskrev övergripande hur företaget tar hänsyn till både 

arbetsförhållanden samt innehar en miljömedvetenhet på samtliga nivåer i organisationen och 

stärkte även den ekonomiska aspekten då hen klargjorde att de utan sina leverantörer inte har 

någon verksamhet. Både respondent 2 och 3 fastställde att de förstått begreppets innebörd 

samt hur det appliceras inom företaget genom sina svar. I linje med Chen och Burns (2006) 

diskussion, där kundernas intresse för sociala och miljömässiga frågor och hållbart mode har 

ökat de senaste åren, svarade respondent 3: 
 

”Jag tror att det är avgörande för ett så stort företag att bedriva CSR-arbete för att det 

är i tiden och konsumenter blir mer och mer medvetna samtidigt som det ekologiska  

tänket med ekologiska varor har blivit stort de senaste åren bland konsumenter” 

(Respondent 3). 
 



  
     

  
Sida | 41  

  
   

Respondenterna 2 och 3 gav även exempel på ageranden inom företagets hållbarhetsarbete 

som överensstämde med svaret som respondent 1 gav gällande exempelvis hårda restriktioner 

kring samarbeten med externa varumärken. Det tyder på att kommunikationen om CSR-

arbetet som företaget bedriver har nått fram mellan nivåerna. Längre ned i organisationen 

tenderade dock definitionen av begreppet till att vara lite diffusare och utifrån 

respondenternas instinktiva reaktion på frågan uppvisades en tydligare osäkerhet under 

intervjuerna än på föregående nivåer i organisationen. På grund av den rådande förvirringen 

till begreppens enhälliga definition som Dahlsrud (2008) påpekar, kan en förvirring kring 

definitionen och implementeringen utav CSR-arbetet ske i praktiken om inte tydliga riktlinjer 

anges. Samtidigt betonar Dahlsrud (2008) att det inte är definitionen av begreppen som bör 

betonas utan förståelsen för hur CSR ska implementeras vilket respondent 2 exemplifierade 

på ett bra sätt. Respondent 2 inledde intervjun med en önskan om förklaring av begreppet och 

var inte helt insatt i dess innebörd men på samma gång var hen fullt medveten om att och hur 

arbetet i butik ska genomsyras av hållbarhetstänket genomgående.  

 

Gällande företagets intressenter och den intressentteori som Freeman presenterar från 1984 

varierade svaren mellan de olika nivåerna i organisationen (Freeman, 1984). Grafström et al. 

(2008) har utvecklat teorin med indelning av primära och sekundära intressenter som avgörs 

av intressenternas betydelse för företaget. Teorin kan knytas an med argumenten från både 

Löhman och Steinholtz (2003) och Brunton et al. (2015) att de anställda bör vara av primär 

karaktär för företagen i processen att nå ut med deras CSR-budskap eftersom de i sin tur når 

ut till kunderna. Respondent 1 beskriver dock att företagets primära intressentgrupp är 

leverantörerna. Det strider mot Bruzelius och Skärvads (2004) antagande om att kunderna 

oftast är den viktigaste intressentgruppen för att kunna bedriva verksamheten. Därav kan det 

förekomma att företagets ledning tappar fokus mot två viktiga intressentgrupper då de inte 

riktar och informerar om CSR-arbetet tillräckligt till de anställda längre ned i organisationen 

som i sin tur når ut till kunderna. Rucks och Welchs studie (2012) belyste samma problematik 

då få företag var medvetna om hur de anställdas handlingar faktiskt påverkade kunden och 

därmed produktiviteten.  
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5.4.  INTERN  KOMMUNIKATION  AV  CSR  
Bytting et al. (1993) fortsätter Dahlsruds (2008) diskussion om hur viktigt det är att 

riktlinjerna är tydligt utformade och enkla att förstå. Även Bhattacharya et al. (2008) 

poängterar betydelsen av att företaget kommunicerar ut sina idéer på ett konkret och koncist 

sätt så de anställda blir medvetna om CSR-arbetet. Det är väsentligt för att de anställda på ett 

enkelt sätt ska kunna förstå hur de ska tillämpas i det dagliga arbetet, vilket inte alltid 

förekommer i företaget för den här studien. Exempelvis uppgav respondent 2 att de inte har 

några konkreta policys att följa eller uppmuntrats av ledningen att hålla i möten eller 

informera om CSR. Andersen och Skjoett-Larsen (2009) hävdar att CSR måste vara integrerat 

fullt ut på alla plan i hela organisationen för att kunna åstadkomma en lyckad implementering. 

Kommunikationen i den här organisationen brister därför eftersom funktionen att fläta in 

företagets CSR-arbete med den dagliga verksamheten inte förekommer vilket kan leda till att 

personalen inte blir den viktiga CSR-kommunikatör som flera forskare beskrivit. 

 

Undersökningens empiri resulterade i en liknelse i Dawkins studie från 2005. Dawkins (2005) 

studie påvisade en ökad klyfta mellan företagets angivna principer och användningen utav 

dessa i praktiken. Samma fenomen kan till en viss grad påvisas i den här undersökningen då 

respondent 1 hävdade att de butiksanställda ska vara medvetna om bakgrunden för plaggen de 

säljer medan respondent 5 inte upplevde sig ha tillräckligt stor kännedom för att kunna 

upplysa kunder om företagets CSR-arbete i butik. Även det faktum att ledningen förväntar sig 

att samtliga anställda i butikerna dagligen ska läsa om eventuella uppdateringar kring CSR-

arbetet på intranätet förefaller också tendera till att inte stämma då både respondent 2, 3 och 5 

erkände att de inte läser allt. Respondent 1 berättade hur ledningen säkerställer att 

butikschefer tar del av informationen för att kunna sprida vidare till anställda medan 

respondent 3 svarade: 
 

”Jag känner att jag inte riktigt kan svara på vilket ansvar jag har att kommunicera företagets 

CSR-arbete. Jag känner själv att jag behöver sättas in mer i det för att kunna förmedla det” 

(Respondent 3). 
 

Precis som Dawkins (2005) identifierade i sin studie bidrog även respondenternas svar i den 

här undersökningen till ett intygande om att det finns en tydlig tendens till att CSR-arbetet 

inte blir en del av en hel organisation om ingen mer utförlig utbildning ges till samtliga 

anställda inom organisationen. Respondent 1 beskrev hur HR avdelningen tillsammans med 

CSR-ansvarig utför djupgående utbildningar för de nyanställda som ska arbeta på 
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huvudkontoret angående företagets CSR-arbete men det sker i dagsläget ingen utförlig fysisk 

utbildning för dem på butiksnivå. För att kunna skapa en fungerade intern kommunikation 

inom organisationen påpekar Collier och Esteban (2007) att företaget måste bädda in policys 

och CSR-arbetet i verksamhetens struktur. Dawkins (2005) förklarar ytterligare att intern 

kommunikation gällande företagets CSR-arbete måste appliceras för att minska avståndet 

mellan de anställda och ledningen vilket företaget i den här studien, trots vissa brister i 

kommunikationen, har lyckats väldigt bra med. Argument för det här går att stärka utifrån 

samtliga respondenters svar där de beskrev kommunikationen som öppen, tät, delaktig och 

lättillgänglig med ett nära samarbete mellan huvudkontoret och butikerna följt av en självklar 

möjlighet att föra en diskussion åt båda hållen. Den hierarkiska strukturen i organisationen 

upplevdes inte som vertikalt strikt hierarkisk med en markant skillnad av vem som skulle stå 

högre eller lägre i rang, även om den självklart genomsyras av en praktisk hierarki förklarade 

respondent 1.  

 

Lindgreen et al. (2009) presenterar i ett av sina steg, inom sin teori med vägledning för chefer 

vid utförande och implementering av CSR-arbete, att det är mellanchefernas ansvar att bland 

annat övervaka personalens beteende samt kommunicera genomförandet av CSR. Dock 

svarade båda butikscheferna att de förväntar sig att de butiksanställda ska ta eget ansvar när 

det gäller att uppdatera sig om information via intranätet. Lindgreen et al. (2009) diskuterar 

även hur kontinuerlig kommunikation om CSR-åtaganden ökar medvetenheten om CSR vilket 

dock inte verkar gälla alla gånger i det här företaget. Samtliga bekräftade att 

kommunikationen kring CSR-arbetet uppdateras ofta och kontinuerligt men medvetenheten 

och kunskapen kring företagets CSR-arbete varierade starkt. En paradox uppstår därmed då de 

anställda upplever att de inte tar del av informationen tillräckligt samtidigt som samtliga 

bekräftade att all information finns tillgänglig på intranätet. Det handlar alltså om bristande 

tid, intresse och eventuellt svårhanterlig, dock inte svårtillgänglig, kommunikation. Lindgreen 

et al. (2009) lyfter även fram att kontinuerlig CSR-dialog är viktigt för att kunna bedriva en 

framgångsrik CSR-kommunikationsstrategi och respondent 3 visade på en välfungerade 

kontinuerlig kommunikation genom sitt citat:  
 

”Jag har hela tiden en öppen dialog med mina anställda om allt och vi informerar och  

bollar idéer. Och det gör jag ju samtidigt i min tur med regioncheferna och huvudkontoret” 

(Respondent 3). 
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5.5.  III-MODELLEN  
Författarna för uppsatsen slås av det generella mönster som framträder ur empirin angående 

de anställdas skilda kunskapsnivåer kring CSR i butikerna. Exempelvis verkar respondent 4 

och 5, som båda arbetar som butiksanställda dock i olika butiker, ha helt olika förkunskaper 

kring ämnet. Respondent 4 verkade ha mer kunskap om vad som förväntades av hen på 

arbetsplatsen gällande hållbarhetsarbete och ha tillräckligt med information för att kunna 

kommunicera ut CSR-arbetet till kunderna. Respondent 5 verkade å andra sidan mer osäker 

på vilken roll som förväntades av hen i butiken och i kommunikationen av CSR-arbetet ut till 

kunderna. En utav anledningarna kan vara att författarna använde benämningen ”CSR-arbete” 

vilket vissa utav respondenterna kanske inte var bekanta med. Hade uttryck som ”ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvarstagande”, ”hållbarhetsarbete” eller ”företagsansvar” 

tillämpats i studien hade respondenterna möjligtvis fått en annan uppfattning. Författarna 

skulle, utifrån det generella mönstret, vilja presentera ett teoretiskt bidrag till fenomenet kring 

intern kommunikation angående CSR-arbete med ”iii-modellen” i Figur 4. Modellen grundar 

sig på ett samband mellan involvering, informering och intresse mellan butikschefer/butiker 

och butiksanställda.  
 

Figur 4:        

 

Författarna tror generellt att de anställdas kunskap kring CSR grundar sig i vilken butik de 

arbetar i, med vilken butikschef samt vilket befintligt intresse som existerar för ämnet. 

Utgångspunkten för tesen härstammar från Collier och Estebans studie från 2007 där de 

lyckades påvisa ett samband mellan de anställdas engagemang och motivation till CSR-

arbetet i kombination med en fullt utvecklad och integrerad CSR-kultur (Collier och Esteban, 

2007). Många faktorer bidrar till hur insatta de butiksanställda är i företagets CSR-arbete men 

yttrar sig främst genom intresset, engagemanget och motivationen från individ till individ 

vilket även Falkheimer och Heide påpekar (2003). Flera utav respondenterna stärkte detta 

argument då de poängterade det faktum att kommunikationen, vetskapen och förmågan att 

Butiksanställd 
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förmedla budskap kring CSR-arbetet i företaget är väldigt individuellt och varierar från 

person till person. Eftersom majoriteten utav informationen skulle absorberas på eget intresse, 

bevåg och initiativ kan fallenheten för att informationen inte mottas förekomma om dessa inte 

föreligger. Det faktum att respondent 5 inte upplevdes som insatt i företagets CSR-arbete, för 

att de sällan pratade om det, kan anknytas till Nurkka och Rauvas (2010) diskussion som 

hävdar att en misslyckad intern kommunikation kan bidra till en omotiverad personal som 

känner sig frånkopplade från ledningen. Respondent 4 å andra sidan upplevdes vara insatt i 

företagets CSR-arbete vilket kan grunda sig i hens butikschefs intresse genom uttrycket: 
 

”Vår butikschef är väldigt mån om att vi ska få all information  

vi vill ha och behöver och att vi får gå på utbildningar” 

(Respondent 4). 
 

Därmed tyder undersökningen på att det existerar olika kunskapsnivåer hos de butiksanställda 

trots att samma information når ut till butikerna. Det kan grunda sig i butikschefernas roll 

vilket också Larkin och Larkin (1996) framhåller. Även Klein (1994) och Lindgreen et al. 

(2009) betonar att cheferna har ett ansvar och bör vara informerade och engagerade för att 

kunna kommunicera vidare till sina anställda. Författarna för uppsatsen frambringar utifrån 

detta resultat en tolkning om att involvering, informationsspridning samt intresse för ett 

företags CSR-arbete uppstår hos de butiksanställda när deras butikschef, samt butiken i stort, 

diskuterar arbetet kontinuerligt och är engagerade. Sambandet bidrar till iii-modellen som 

illustrerar kopplingen mellan butikschef och butiksnivå till butiksanställda gällande dessa 

faktorer. Med Collier och Estebans (2007) betoning på problematiken med en 

envägskommunikation i åtanke inkluderar iii-modellen en tvåvägskommunikation som 

figurerar i både en uppåt- och nedåtriktad rörelse vilket förklaras av Larsson (2014) och 

illustreras med dubbelsidiga pilar i Figur 4. En tvåvägskommunikation mellan butikschef och 

butiksanställd kan bidra till att butiksanställda blir mer involverade i CSR-arbetet och kan 

återkoppla med feedback, kritik och förslag vilket kan utveckla, förbättra och effektivisera 

företagets CSR-arbete vilket både Dawkins (2005) och Brunton et al. (2015) framhäver. Det 

kan även resultera i att företaget på ett effektivt sätt kan använda sina butiksanställda som 

CSR-kommunikatörer och lättare nå ut till kunderna som enligt Bruzelius och Skärvad (2004) 

anses vara den mest centrala intressentgruppen. Om de butiksanställda inte är insatta i CSR-

arbetet kan det reducera förmågan att ge feedback vilket Hatch (2002) diskuterar, som på sikt 

indirekt skulle kunna förhindra företagets CSR-arbete från att utvecklas. 
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Iii-modellen bidrar med en ökad förståelse för den centrala roll som tillskrivs butikschefen 

samt de butiksanställda i den interna kommunikationen kring CSR-arbetet. Den kan bringa 

klarhet för vissa företag som exempelvis implementerar ett CSR-arbete men upplever att 

budskapet kring det inte når ut till kunderna. Iii-modellen kan därmed antyda var bristen i 

företagets interna kommunikation kring CSR-arbetet föreligger utifrån aspekterna 

involvering, informering samt intresse och underlätta för företagen att uppenbaras om de 

anställdas vitala roll samt rikta fokus mot bristerna i kommunikationen. Författarna för 

uppsatsen skulle vilja poängtera de anställdas viktiga roll som intressentgrupp i enlighet med 

Löhman och Steinholtz (2003) och Brunton et al. (2015) som argumenterar i samma linje då 

de anställda är oerhört betydelsefulla i kommunikationen ut mot kund. Att ha anställda som 

kan agera CSR-kommunikatörer på ett effektivt sätt skulle kunna bidra till en ökad försäljning 

och lönsamhet enligt Collier och Esteban (2007) då kunderna i dagsläget i allt större 

utsträckning söker hållbara produkter (Chen och Burns, 2006). Företag skulle därför kunna 

använda och utnyttja iii-modellen som ett hjälpmedel vid implementering och kommunicering 

av CSR-arbete vilket skulle kunna bidra till att de anställdas potential utnyttjas maximalt. 

Involvering, informering samt försök att skapa ökat intresse hos anställda skulle kunna ske 

genom exempelvis workshops eller utbildningar face-to-face vilket även Barrett (2002), 

White et al. (2010) samt Nurkka och Rauva (2010) förespråkar, där anställda får tid att lära 

sig och ta in informationen samt möjlighet att ställa frågor direkt.   

 

Kritik och utvecklingsmöjligheter skulle kunna uppbringas inom ramen för iii-modellen. 

Exempelvis skulle diskussion kunna föras kring hur pass överförbar modellen är till övriga 

organisationer och om den kan appliceras på andra branscher utöver modeföretag. Författarna 

för uppsatsen tror att iii-modellen lämpar sig för alla områden inom intern kommunikation 

hos företag och inte uteslutande gällande CSR-arbetet, även om det har legat till grund för 

uppsatsen. Ytterligare studier skulle kunna genomföras för att testa dessa hypoteser samt 

undersöka vilka faktorer som kan bidra till att anställda uppnår en ökad grad av involvering, 

informering samt intresse för att kunna utveckla iii-modellen. Det skulle även vara intressant 

att studera eventuella brister inom modellen, exempelvis om falskt intresse skulle yttra sig 

från någon part och hur det skulle påverka sambandet. Eller om det endast skulle räcka med 

att vissa aspekter inom modellen samverkar för att få en fungerade intern kommunikation. 
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6.0.  SLUTSATS     
Följande kapitel förklarar det slutgiltiga resonemanget och resultatet där avsikten är att 

svara på och summera syftet samt frågeställningen. Introduktion av angreppssätt som växt 

fram under arbetsprocessen som förslag på vidare forskning i framtiden presenteras även.  

 

Avsikten och syftet med studien var att skapa en ökad förståelse för hur den interna 

kommunikationen fungerar mellan ledning och butiksnivå gällande budskap och arbete kring 

CSR inom ett anonymt modeföretag. Till följd av resultatet fanns även en önskan om att 

utreda om det förekommer brister i den interna kommunikationen angående CSR-arbetet.  

Frågeställningen som uppkom sprungen ur syftet löd ”Hur fungerar den interna 

kommunikationen kring CSR-arbetet inom ett modeföretag?”. Undersökningsstudien kan 

genom sammanställning av teorier, insamlad empiri och relevant analys skapa en ökad 

förståelse för syftet och identifiera några av de brister som uppkommer inom organisationen 

gällande den interna kommunikationen kring CSR-arbetet.  

 

Författarna tolkar att mycket av den centrala delen för ett företags interna kommunikation 

kring CSR-arbetet återfinns i butikschefernas roll. Om butikscheferna enligt iii-modellen är 

involverade, informerade och intresserade av företagets CSR-arbete tenderar även 

butiksanställda att vara det. Det resulterar i att företaget på ett effektivt sätt kan använda sina 

butiksanställda som CSR-kommunikatörer ut mot kunderna. När företag inte flätar in CSR-

arbetet med den dagliga verksamheten och iii-modellen inte återfinns hos butikscheferna kan 

det leda till att deras butiksanställda inte lika lätt kan anamma rollen som CSR-

kommunikatörer ut mot kunderna. Modeföretaget som ligger till grund för den här studien 

bör, enligt författarna, förbättra sin interna kommunikationsprocess genom att förslagsvis 

förse en mer tillgänglig och lätthanterlig informations- och kunskapsspridning, utbildningar i 

fysisk form samt påtryck från ledningen att samtliga ska ta del av informationen regelbundet. 

I dagsläget verkar informationen kring CSR-arbetet ofta prioriteras bort av butikscheferna i 

undersökningen vilket kan påverka de butiksanställda som kanske inte blir lika upplysta som 

ledningen önskar att de ska vara. Avslutningsvis skulle det kunna bidra till att budskapet om 

CSR-arbetet inte når ut till kunderna. 
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6.1.  DISKUSSION  
Reflektioner som uppkom vid insamlingen samt analysen av empirin är om CSR-

kommunikation anses vara nödvändigt inom den här organisationen. Respondenterna i butik 

verkar inte vara helt insatta i CSR-arbetets innehåll och upplevde att det inte känns så nära 

dem i butik. Många har inte så mycket funderingar bakåt i leden och lägger därmed inte så 

mycket tid på att sätta sig in i och lära sig om CSR-arbetet. Samtidigt svarade flera 

respondenter att de sällan får frågor från kunder i butik. Uppmärksamheten från kunderna till 

företagets CSR-arbete skulle därför kunna anses vara liten i dagsläget och därför skulle 

förståelse kunna bringas för företagets främsta fokus på sina leverantörer, istället för anställda 

och kunder, som viktigaste intressenter. Införande av fysiska utbildningar för samtliga 

anställda i butik skulle eventuellt innebära en stor kostnad och de kommunikationsvägar som 

företaget tillämpar idag är betydligt mer kostnadseffektiva. Eventuellt känner företaget att 

behovet av en satsning på intern kommunikation om CSR-arbetet inom organisationen inte är 

stort, särskilt med tanke på att all information i dagsläget är lätt att tillgå.  

 

En annan aspekt kan även vara att företaget i dagsläget är lönsamt och inte har reflekterat över 

kopplingen mellan lönsamheten och att använda anställda som CSR-kommunikatörer. Det 

framgick även ur respondenternas svar att företaget förmodligen bedriver CSR-arbete främst 

på grund av den yttre pressen från omvärlden. Dessutom gavs författarna en övergriplig 

uppfattning av att den interna kommunikationen, i synnerhet tvåvägskommunikationen, kring 

CSR-arbetet verkar fungera bra inom organisationen. Trots diverse brister lyfte 

respondenterna fram företaget i en positiv anda och hyllade företagens frånvaro av en strikt 

hierarkisk organisation. Samtliga respondenter uppskattade den existerande närheten, 

lyhördheten, möjligheten att påverka och den befintliga samhörigheten.  

 

6.2.  FÖRSLAG  PÅ  FORTSATTA  STUDIER  
Det finns inom ämnet för studien stort potential för fortsatt forskning eftersom användningen 

av CSR växer sig allt starkare inom företagsvärlden och vikten av intern kommunikation ut 

mot intressenterna blir mer och mer essentiellt. Förslag på ytterligare forskning skulle vara att 

vidareutveckla denna studie genom att tillämpa ett bredare urval med större antal 

respondenter från ett större geografiskt område samt från flera olika butiker. På så sätt skulle 

studien kunna bidra till en överföring för organisationen och ett tydligare resultat skulle kunna 

urskiljas, främst kring vilket ansvar butikscheferna innehar gällande implementeringen och 

kommuniceringen av CSR-arbetet.  
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En annan intressant möjlighet skulle även kunna vara att intervjua regioncheferna och få deras 

perspektiv på fenomenet då de anses vara en del av den interna kommunikationen kring CSR. 

Ytterligare en spännande aspekt hade varit att jämföra den interna kommunikationen kring 

CSR-arbetet inom flera olika organisationer för att upptäcka eventuella skillnader eller 

likheter. Att studera samma fenomen mellan olika länder skulle också vara en fascinerande 

infallsvinkel. Det hade varit intressant att undersöka iii-modellens samband mer utförligt för 

att eventuellt kunna upprätta en mer etablerad teori kring företeelsen. En vidare djupare 

undersökning med fokus på eventuellt samband mellan en bristfällig intern kommunikation 

och ett företags effektivitet skulle också vara relevant och betydelsefull. Att undersöka 

företagets legitimitet med anknytning till eventuell lös koppling inom den interna 

kommunikationen kring CSR-arbetet hade också varit en intressant aspekt. 
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8.0.  BILAGOR 

Följande bilagor låg till grund för de semistrukturerade intervjuerna med de fem olika 

respondenterna inom företaget. 

 

8.1.  BILAGA  1  
8.1.1.  INTERVJUGUIDE  TILL  HUVUDKONTORET  

1.   Vad har du för position på företaget? 

2.   Hur länge har du haft den positionen i företaget? 

3.   Berätta om hur ert CSR-arbete genomsyrar den dagliga verksamheten? 

Vad för CSR-arbete och på vilken nivå i företaget? 

Hur länge har arbetet pågått? 

Har ni någon policy eller liknande för att förklara hur detta sker? 

Berör ert CSR-arbete medarbetarna? 

4.   Vad är den främsta drivkraften för att ni bedriver CSR-arbete?  

5.   Vem eller vilka är era viktigaste intressenter i företaget?  

6.   Vem eller vilka är ansvariga för att kommunikationen kring CSR-arbetet når ut 

från ledning till butikerna?  

7.   Hur fungerar den interna kommunikationen kring företagets CSR-arbete?  

Genom vilka nivåer? 

Har ni utbildningar för anställda i butik om CSR-arbetet? Varför/varför inte? Hur ofta? 

Är de frivilliga eller obligatoriska? 

Finner ni några brister med denna kommunikationsprocess?  

Är det något ni saknar i kommunikationsväg?  

8.   Hur lång tid tar det ungefär att kommunicera ut nya budskap inom ert CSR-

arbete från ledning till butikerna? 

9.   Hur involveras anställda i butikerna i CSR-arbetet?  

Om de inkluderas, varför anser ni att det är viktigt? 

Om de utesluts, varför inkluderas de inte? 

10.  Hur sker uppföljningen och återkopplingen av butikernas arbete med CSR? 

11.  Vilka möjligheter finns det för de anställda i butik att vara delaktiga i CSR-

arbetet?  

Ex. genom att utforma policys, ge förslag, konstruktiv kritik och bli involverade. 

12.  Finns det något ni önskar att tillägga?     
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8.2.  BILAGA  2  
8.2.1.  INTERVJUGUIDE  TILL  BUTIKSCHEFERNA  

1.   Vad har du för position på företaget? 

2.   Hur länge har du haft den positionen i företaget? 

3.   Berätta om företagets CSR-arbete? 

Hur arbetar ni med CSR-arbetet i butik? 

Vad för CSR-arbete och på vilken nivå i företaget? 

Hur länge har arbetet pågått? 

Har ni någon policy eller liknande för att förklara hur detta sker? 

Berör ert CSR-arbete medarbetarna? 

4.   Hur fungerar den interna kommunikationen kring företagets CSR-arbete?  

Hur får ni reda på CSR-arbetet? 

Har ni utbildningar för anställda i butik om CSR-arbetet? Varför/varför inte? Hur ofta? 

Är de frivilliga eller obligatoriska? 

Sker det genom ex. intranät, internutbildning, nyhetsbrev, möten, annat? 

Finner ni några brister med denna kommunikationsprocess?  

Är det något ni saknar i kommunikationsväg?    

5.   Vilket ansvar har ni att kommunicera företagets CSR-arbete? 

Om ansvar, på vilket sätt? 

Om inget ansvar, anser ni att ni skulle behöva mer ansvar? 

Uppmuntras ni av ledningen till att kommunicera ert CSR-arbetet till din butik? 

6.   Upplever ni att ni får tillräckligt med information om företagets CSR-arbete? 

7.   Hur lång tid upplever ni att det tar att få information om nya budskap och 

förändringar? 

8.   Hur involveras anställda i butikerna i CSR-arbetet?  

Vilket ansvar har ni angående deras involvering? 

9.   Hur sker uppföljningen och återkopplingen av butikernas arbete med CSR? 

10.  Vilka möjligheter finns det för de anställda i butik att vara delaktiga i CSR-

arbetet?  

Ex. genom att utforma policys, ge förslag, konstruktiv kritik och bli involverade. 

11.  Finns det något ni önskar att tillägga?  
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8.3.  BILAGA  3  
8.3.1.  INTERVJUGUIDE  TILL  BUTIKSANSTÄLLDA  

1.   Vad har du för position på företaget? 

2.   Hur länge har du haft den positionen i företaget? 

3.   Vilken kännedom har ni om begreppet corporate social responsibility (CSR)? 

4.   Vilken kännedom har ni om CSR-arbetet i företaget? 

Hur arbetar ni med CSR-arbetet i butik? 

Hur länge har arbetet pågått? 

Har ni någon policy eller liknande för att förklara hur detta sker? 

Anser ni att ni behöver en ökad kännedom? Varför/varför inte? 

5.   Hur fungerar den interna kommunikationen kring företagets CSR-arbete?  

Hur får ni reda på CSR-arbetet? 

Får ni utbildningar om CSR-arbetet? Varför/varför inte? Hur ofta? Är de frivilliga eller 

obligatoriska? 

Sker det genom ex. intranät, internutbildning, nyhetsbrev, möten, annat? 

Finner ni några brister med denna kommunikationsprocess?  

Är det något ni saknar i kommunikationsväg?  

6.   Hur tar ni del av företagets CSR-arbete?  

På eget initiativ?  

På uppmaning av butikschef och/eller ledning? 

7.   Hur ofta får ni information om nya budskap inom CSR-arbetet? 

8.   Hur förväntas ni arbeta med CSR på er arbetsplats?  

Har ni möjlighet att förmedla kunskap om företagets CSR-arbete till kunderna? 

Hur arbetar ni med CSR-arbetet i butik? 

Hur länge har arbetet pågått? 

Har ni någon policy eller liknande för att förklara hur detta sker? 

9.   Hur upplever ni att ni som butiksanställd är involverad i företagets CSR-arbete? 

10.  Vilka möjligheter finns det för er att bli delaktiga och påverka genom att 

exempelvis ge konstruktiv kritik och förslag på förbättringar till ledningen 

gällande företagets CSR-arbete?  

11.  Finns det något ni önskar att tillägga? 

 


