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Abstract:

Communication of sustainable development has become an increasingly important part 
of organisation’s corporate branding. Consumers demand more transparency from 
businesses and want to know more about how they work with these issues. An 
important part of how internal communication can be used to reach organisational 
success involves organisation’s employees. This thesis examines how the importance of 
how internal communication of image and value related questions have an impact on 
employee engagement. Employees are considered to be a reliable source when 
communicating image and value related issues to customers according to internal 
corporation theory. A survey was conducted and salespeople at the retail business Clas 
Ohlson participated. The survey was posted on the company’s intranet start page, 
available for all staff. 

The purpose of the thesis is to analyse internal communication by proposing internal 
corporate communication theory in order to improve the organisational practice. The 
analysis model created by Ruck and Welch (2012) is used as a hypothesis to engage 
employees. The dimensions included in the model are

 Identification 
 Support
 Strategy, goals and values
 Role 
 Performance 
 Voice

The result presented from the survey showed that Clas Ohlson’s image and values were 
strong according the employees responding the survey. Work with sustainable 
development could be better’ concerning employee involvement and the employee role. 
More consistent internal communication and support by first line manager would be 
needed regarding sustainable development issues. By doing so, the work could enhance 
communication from employee to customers concerning ’these aforementioned
questions. 

Nyckelord: intern kommunikation, hållbar utveckling, corporate 
communication, medarbetare 
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1 Inledning

Denna uppsats handlar om intern kommunikation av hållbar utveckling på Clas Ohlson. 
Clas Ohlsons värdegrund bygger på handlingskraft, engagemang, nytänkande och 
värme. Värdegrunden är basen för Clas Ohlsons sätt att arbeta, ett sätt för medarbetare 
att gemensamt arbeta i en riktning mot uppsatta mål (Clas Ohlson, 2013). Kärnan till 
detta och grunden för Clas Ohlsons fortsatta expansion och utveckling är engagerade 
och målinriktade anställda. Fallstudier har tidigare gjorts på företaget som  har 
undersökt hur intern kommunikationen fungerar från ledning till butikschefer samt från 
ledning till leverantörer och konsumenter. Denna uppsats kommer därför att fokusera på 
den viktigaste delen, Clas Ohlsons kärna, medarbetarna. Under år 2012/2013 fokuserade 
Clas Ohlson på att förbättra både den interna och externa kommunikationen av 
hållbarhetsarbetet. Clas Ohlson delar in sitt hållbarhetsarbete i tre delar; leverantörs-
kedjan, medarbetare och miljö. Uppsatsen ämnade undersöka hur intern kommunikation 
används för att sprida image och värderingsrelaterad information till medarbetarna. 

1. 1 Problembakgrund

Företag har blivit allt mer uppmärksamma på betydelsen av att arbeta mer strategiskt 
med hållbar utveckling (Golob, Podnar, Elving, Ellerup Nielsen, Thomsen & Schultz, 
2013, s. 177). Forskare har i stor utsträckning undersökt vilken effekt hållbarhetsarbete 
kan ha på externa intressenter men har förbisett betydelsen av de interna intressenterna 
(ter Hoeven & Verhoeven, 2013, s. 264). Medarbetarna är en av företags absolut 
viktigaste resurser, tyvärr förbises de ofta när de gäller kommunikation av hållbarhet 
(Golob et al., 2013, s. 187: ter Hoeven & Verhoeven, 2013, s. 177). Medarbetarna 
fungerar som företagets ambassadörer och de är därför otroligt viktiga då det kommer 
till att kommunicera ut företags image och värderingar (ter Hoeven & Verhoeven, 2013, 
s. 265). Genom strategisk kommunikation av hållbarhet ska detta enligt ter Hoeven och 
Verhoeven (2013, s. 265) kunna öka medarbetares engagemang och samhörighet till 
företaget som de arbetar för. 

Grundaren Clas Ohlson var mycket mån om både sina kunder och anställda. Han var 
även engagerad i samhällsfrågor i närsamhället kring Insjön. Idag är Clas Ohlson en stor 
internationell aktör där inköp sker från stora delar av världen. Företaget har över 4200 
anställda, 182 butiker i Sverige, Norge, Finland och England. Mycket av produktionen 
sker framförallt i Kina. Företaget har som stor aktör ett ansvar för miljö och sociala 
villkor. Detta gäller både i den egna verksamheten samt bland tillverkare och av 
leverantörer. År 2005 fick Clas Ohlson kritik av Swedwatch. Swedwatch är en ideell
förening. En research-organisation som granskar företags sociala och miljömässiga 
förhållanden. Clas Ohlson fick kritik då de inte tycktes ha kontroll på arbetsvillkor vid 
tillverkningen i Kina (Swedwatch, 2013). År 2008 etablerade sig Clas Ohlsons 
verksamhet i Kina med både inköps- och hållbarhetskontor. En av anledningarna till 
detta var att öka kontrollen av den uppförandekod som Clas Ohlson upprättat. Denna 
finns till för att skapa bättre arbetsvillkor för kinesiska fabriksarbetare. Sex 
hållbarhetsrevisorer anställdes som arbetar med att upprätthålla arbetet och utför över 
500 fabriksbesök varje år (Clas Ohlson, 2013). Clas Ohlson avslutar samarbeten med 
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tillverkare som inte följer deras krav. En ny rapport som Swedwatch gjorde år 2012 
visade att stora förändringar hade skett på Clas Ohlson (Swedwatch, 2012). År 2013 
röstades Clas Ohlson fram som Sveriges mest hållbara detaljhandelsföretag (bygg &
fritid) 2013 enligt svenska folket i Sustainable brands index (Clas Ohlson, 2013a).

Marknaden efterfrågade tidigare inte information om produkters bakgrund. Allt mer 
kunder har börjat efterfråga var varor producerats, under vilka förhållanden och vem 
som har producerat dem. Krav på företag har ökat från omgivningen (Malmeby, 2002, s. 
10). Marknaden för företag, deras kunder, anställda, samhället, investerare, aktieägare, 
revisor och banker är intresserade av mer än bara företagets finansiella värden. Företag 
bedöms utifrån kriterier som miljöanpassning, vilka som är underleverantörer, hur 
medarbetare behandlas och hur jämställdhetsfrågor bejakas på arbetsplatser (Malmeby, 
2002, s. 10). Begreppet transparens används som ett nyckelbegrepp för extern 
granskning av företag och även som ett nyckelord för företags interna arbete med 
värderingsfrågor (De Geer, 2002, s. 14). Transparens sätter krav på företag så att ord 
sätts till handling (Malmeby, 2002, s. 11). Det är därför viktigt för företag att undersöka 
hur det går att arbeta med dessa frågor på ett målmedvetet sätt. Det handlar om att vårda 
företagets rykte och varumärke. Många företagsledare har börjat uppmärksamma detta 
och har sett hur en ökad medvetenhet kring de etiska frågorna kan skapa en positiv 
långsiktig affärsutveckling (De Geer, 2002, s. 14). 

Hållbar utveckling handlar om miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter som är 
kopplade till företag eller organisationers verksamhet (Enell, 2009, s.18-19). Det 
handlar även om att ta ansvar för planering, beteende och beslut för olika delar i den 
dagliga och den framtida verksamheten. Etik och moral är integrerat i detta arbete och 
håller samman delarna och ser till att beslut verkligen genomförs. Hållbar utveckling 
har också blivit en viktig del av företag och organisationers varumärkesbyggande. 
Företag och organisationer måste kommunicera deras arbete som med hållbarhet på ett 
öppet, trovärdigt och genomskinligt sätt (Enell, 2009, s. 10). I takt med att dagens 
teknologi har utvecklats har även flödet av information ökat och sprider sig snabbt över 
hela världen. Ute i samhället finns det många ”watchdogs”. Detta är personer och 
organisationer som hjälper till att undersöka och kommunicera ut hur företag arbetar 
med hållbar utveckling. De skapar publicitet i till exempel media kring hur företag 
arbetar med hållbarhetsfrågor. När negativ publicitet skapas krävs det mycket arbete av
företagen för att ställa misstag till rätta. Det gäller att få det rätt från början för att slippa 
onödigt arbete för att rätta till dem i efterhand (Enell, 2009, s. 10-11). 

1.2 Problemdiskussion

Företag har börjat fokusera allt mer på att arbeta med hållbar utveckling. Enligt Jamali 
(2008, s. 213) är detta en anledning till att forskning kring ämnet från ett 
intressentperspektiv har blivit allt mer vanligt. En viktig aspekt för att behärska frågor 
som berör hållbar utveckling är hur organisationer behärskar kommunikation (Ligeti & 
Oravecz, 2008, s. 137). Forskning kring hållbar utveckling har länge stått i förgrunden i 
den internationella akademiska världen och har även spridit sig till andra områden som 
bland annat kommunikation (Golob et al., 2013, s. 176). Studier har visat att 
kommunikation inte har behandlats som en viktig länk i praktiken när det gäller arbetet 
med hållbar utveckling (Dawkins, 2005, s. 116). Trots att det finns mycket forskning 
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som berör ämnet så ansåg Golob et al. (2013, s. 177) att en liten del har handlat om 
kommunikation och hållbar utveckling. Det saknas beprövades teorier som visar på 
utfallet av intressenters uppfattning av hållbar utveckling enligt Hillenbrand, Money och 
Ghobadian (2013, s. 127). 

En viktig länk i detta arbete är medarbetarna, en nyckelgrupp av intressenter som finns 
inom företaget (Ligeti & Oravecz, 2008, s. 137). Medarbetarna är kritiskt viktiga 
eftersom de framstår som en pålitlig källa inför intressenter och kan även hjälpa till att 
förbättra företagets rykte. Det pågår dock ofta endast en envägskommunikation mellan 
medarbetare och organisationen. Medarbetare får endast ta del av information utan att få 
vara en del av beslutsprocessen (Ligeti & Oravecz, 2008, s. 137). När detta sker 
misslyckas företagen med att utnyttja den fulla potentialen med att låta de anställda 
fungera som aktiva kommunikatörer för hållbar utveckling. Forskare inom 
kommunikation av hållbar utveckling menar att det är viktigt att ta emot 
tillvägagångssätt som inkluderar intressenterna (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010, s. 300). 
Medarbetare fungerar som ambassadörer för företaget genom att förmedla företagets 
image och värderingar (ter Hoeven & Vanderhoeven, 2013, s. 265). Medarbetarna är 
därför en viktig del av företagets strategiska kommunikation kring hållbar utveckling. 
Organisationens strategiska arbete och visioner måste samspela och länkas samman 
med kommunikationen (Falkheimer & Heide, 2007, s. 89). 

Information och kommunikation är två grundläggande processer för att sprida och 
förmedla budskap, fakta och kunskap mellan människor i samhället (Enell, 2009, s. 9).
Forskare menar att det finns en brist på tillfredställande teoretiska modeller som 
beskriver intern kommunikation (Welch & Jackson, 2007, s. 178). Trots att intern 
kommunikation ses som en del av organisationers strategi, visar få forskare intresse för 
ämnet. Få studier visar vad medarbetarna anser vara viktigt när det gäller intern 
kommunikation (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010, s. 300-303). God intern kommunikation 
har länge ansetts vara en viktig del för organisationen och ledningen, detta har lett till att 
intern kommunikation endast har setts från ett ledarskapsperspektiv och inte från ett 
medarbetarperspektiv. Det krävs även forskning från ett medarbetarperspektiv för 
undersökning av deras behov av information och hur de föredrar att organisationen 
väljer att kommunicera (Welch & Jackson, 2007, s. 187) . 

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur intern kommunikation används för att 
påverka medarbetarnas kunskap och engagemang kring arbetet med hållbar utveckling 
på deras arbetsplats. 

1.4 Frågeställningar

 Hur används intern kommunikation på Clas Ohlson för att kommunicera 
hållbarhetsfrågor till medarbetare?

 Hur påverkas medarbetarnas engagemang av intern kommunikation?
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1.5 Avgränsningar

Denna uppsats kommer att undersöka hur Clas Ohlson använder sig av intern 
kommunikation för att sprida information om hållbar utveckling. Den interna 
kommunikation som undersöktes riktades från ledning via butikschef till medarbetare. 
Uppsatsen har undersökt medarbetarnas åsikter om intern kommunikation och 
ledningens avsikter med informationen. 
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2 Teoretisk referensram och tidigare forskning

2.1 Corporate Communication 

Public Relations (PR) användes från början för att beskriva kommunikation som 
bedrevs med intressenter (Argenti, 1996, s. 75). PR riktade sig första hand till pressen 
och när andra intressenter kom att kräva mer information från företag började praktiker 
att undersöka hur kommunikation kunde vara mycket mer än bara PR (Argenti, 1996, s. 
75).  Därmed uppstod corporate communication och en ny funktion av kommunikation. 
Cornelissen (2011, s. 5) menade att viktig aspekt av corporate communication är att 
fokus ligger på organisationen som helhet och hur företaget presenterar sig inför både 
interna och externa intressenter. Meningen med detta var enligt van Riel att upprätthålla 
ett gott anseende bland intressenter vilket organisationen är beroende utav. Corporate 
communication definieras enligt van Riel: ”Corporate communication is an instrument 
of management by means of which all consciously used forms of internal and external 
communication are harmonized as effectively and efficiently as possible, so as to create 
a favourable basis for relationships with groups upon which the company is dependent”
(1992, s. 26). 

Corporate communication definieras enligt Christensen, Morsing och Cheney ”The 
ambition of corporate communication is to project a consistent image of the 
organization across multiple audiences” (2008, s. vi). Begreppet corporate 
communication används ofta som paraplybegrepp för en rad olika 
kommunikationsaktiviteter som omfattas av ämnet, bland annat PR, 
medarbetarkommunikation, kriskommunikation och investeringsrelationer (Christensen 
et al., 2008, s. vi). Corporate communication definieras ofta i form utav andra typer av 
kommunikation som till exempel marknadskommunikation, organisationskommuni-
kation och ledningskommunikation. Corporate communication bör istället betraktas som 
ett tankesätt menar Christensen et al (2008, s. vi). Det är en särskild metod för att tänka 
och bemöta kommunikation genom ett strategiskt tillvägagångssätt styrt från ledningen 
(Christensen et al., 2008). 

Cornelissen (2004, s. 17) ansåg att forskare inom corporate communication ofta 
fokuserade på relationsprocesser mellan intressenter. Det fanns enligt honom en 
utspridd en utspridd tro bland företag att deras framtid ligger i händerna på hur de 
betraktas av deras intressenter så som anställda, kunder, aktieägare och investerare 
(Cornelissen, 2011). Finanskrisen och globaliseringen är faktorer som även ska ha 
förstärkt denna tro. Hur organisationen uppfattas och strävan för att upprätthålla ett gott 
anseende har blivit en del av företags strategiska objektiv. Trots detta menar 
Cornelissen (2011) att det finns få företag som förstår vilken funktion corporate 
communication har och hur det kan gynna företaget. Han menade att studier kring 
corporate communication har varit begränsade. Det verkar finnas lite insikt i om hur 
företag bör ta hänsyn till organisationen som ett fenomen. Det tycks förekomma lite 
förståelse för hur själva organisationen och kommunikationen påverkar varandra. 
Kunskap och tillämpning av corporate communication kan därför utökas och 
underliggande antaganden kring ämnet kan undersökas för att skapa förståelse om hur 
de skulle kunna tillämpas i organisationer (Christensen et al., 2008). 
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2.3 Kommunikation av hållbar utveckling

Företag har under de senaste årtiondena blivit allt mer intresserade av frågor kring 
hållbar utveckling. Enligt Uusi-Rauva och Nurkka (2010, s. 301) har forskning börjat 
betrakta hållbar utveckling från intressenters perspektiv. Kommunikation av hållbar 
utveckling kan användas för att påverka intressenters uppfattning om ett företag. Detta 
kan ske genom olika informationskällor, till exempel medier, kanaler och lagringsposter 
som används för att informera intressenter om organisationens arbete med hållbar 
utveckling (Golob et al., 2013, s. 178). 

Dawkins (2005, s. 112) ansåg att information som berör hållbar utveckling bör 
kommuniceras ut till kunder genom särskild extern marknadskommunikation eller 
genom företagets medarbetare. När konsumenter får denna information direkt från en 
medarbetare upplevs den vara trovärdig och kan fungera som ett komplement till övrig 
kompletterande information från marknadskanaler (Dawkins, 2005, s. 112). Det kan 
påverka kundernas syn på företaget och visar på betydelsen av en sådan kommunikation 
existerar (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010, s. 301). 

Uusi-Rauva och Nurkka menade att när det gäller miljöfrågor kan det vara svårt för 
medarbetare att relatera sitt arbete till miljöfrågor om de inte har ett direkt 
miljöpåverkande arbete (2012, s. 310). Miljörelaterade frågor tycks inte prioriteras av 
vissa anställda. En av anledningar till detta kan bero på att frågorna lätt läggs åt sidan 
när det är hektiskt eller när tid är värdefull. Faktum är att miljömässiga åtgärder är 
relaterade till kostbesparingar. För att få medarbetare intresserade av miljörelaterade 
frågor måste åtgärder införas. Medarbetare uttrycker en önskan om praktiska och 
konkreta exempel för hur de kan arbeta med miljöfrågor i deras yrke (Uusi-Rauva & 
Nurkka, 2010, s. 310).  

Morsing (2006, s. 238-239) har presenterat en modell som berör företag, deras 
intressenter och hur de kan arbeta med hållbarhetsfrågor. I modellen definierade 
Morsing intressenter som anställda, kunder och ledande befattningshavare. Modellen 
presenterade två strategier, en informationsstrategi och en interaktions strategi 
(Morsing, 2006, s. 238-239). Morsing menade att en process skapas genom att växla 
mellan de två olika strategierna. Informationsstrategin består av envägskommunikation 
som avser att sprida information om hållbarhetsarbetet till intressenter. Syftet med 
informationsstrategin är att företaget låter intern och extern kommunikation samverka 
och sprida ett sammanhängande budskap om den grundläggande informationen för 
hållbarhetsarbetet (Morsing, 2006, s. 240). Interaktionsstrategin består av tvåvägs-
kommunikation där man uppmuntrar till dialog och intressenternas samverkan. Genom 
att använda sig av en tvåvägskommunikation och involvera intressenter menar Morsing 
(2006, s. 243) skapas förtroende. Det skapar även förutsättningar för en bättre relation 
mellan företaget och dess intressenter.

Modellen ska kunna hjälpa företag med att kommunicera deras etiska och moraliska 
ansvarstagande (Morsing, 2006, s. 239). Den information som företaget sprider om 
hållbarhetsarbetet är inte alltid är tillräcklig för att skapa förtroende bland intressenter. 
För att information kring hållbarhet ska anses trovärdig måste företaget också involvera 
och interagera med intressenterna. Morsing (2006, s. 239) menade att företag ofta 
fokuserar på envägskommunikation för att sprida information om hållbarhetsarbetet. 
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Morsing menar att det möjligtvis kan leda till att företaget uppfattas som mer 
transparenta. Det krävs dock tvåvägskommunikation för att involvera intressenterna i 
arbetet och skapa möjligheter att uppfylla deras förväntningar som med tiden ändras 
(Morsing, 2006, s. 238). 

2.4 Intern kommunikation

En förutsättning för att en organisation ska existera och fungera framgångsrikt är att det 
finns en väl fungerande intern kommunikation (Ruck & Welch, 2012 s. 294). 
Organisationer med välutvecklade kommunikationssystem skapar en bättre arbetsmiljö 
och främjar möjligheter att uppnå de mål som eftersträvas. Kommunikationen med 
medarbetarna är därför en av de viktigaste aspekterna för arbetet med strategisk 
kommunikation (Morley, Shockley-Zalabak, & Cesaria, 2002). 

Intern kommunikation definieras generellt som ”information som flödar mellan 
människor inom gränserna av en organisation” (Mazzei, 2010, s. 221). Flera forskare 
menar att intern kommunikation är en nödvändighet för att skapa en positiv extern 
image och ett gott anseende inför dess omgivning (Grunig & Hunt, 1984: Argenti & 
Foreman, 2002: Tench & Yeomans, 2006). Intern kommunikation betraktas även som 
en förvaltning av relationer som även kan skapa engagemang (Jo & Shim, 2005, s. 278). 
Mazzei menar att intern och extern kommunikation ofta beskrivs genom att referera till, 
inom och utanför organisationens gränser. Detta är dock inte fullt riktigt då anställda rör 
sig i båda dessa miljöer (2010, s. 222). Anställda är en del av den allmänna publik som 
uppfattar till exempel mediala meddelanden som företaget skickar ut till allmänheten 
(Mazzei, 2010, s. 222). Det är därför viktigt att företag kommunicerar ut känslig 
information internt till anställda innan de nås av informationen från extern media. 
Cheney och Christensen menar att intern och extern kommunikation inte längre 
existerar eftersom de har blivit svåra att särskilja (2001, s. 231).  Intern 
kommunikationen förvandlas den till extern kommunikation när den når personer 
utanför organisationen en aspekt som både teoretiker och praktiker bör ta hänsyn till 
menar Welch och Jackson (2007, s. 180).  

Ruck och Welch (2012, s. 301) menade att tidigare forskning kring intern 
kommunikation fokuserar för mycket på hur informationen som genereras och vilka 
kanaler som används. Allt för lite tidigare forskning har berört hur informationen 
hanteras, hur innehållet presenteras och betydelsen av informationen som 
kommuniceras. Ruck och Welch menar även att det är viktigt att studera intern 
kommunikation från ett medarbetarperspektiv och hur de uppfattar information som 
organisationen förmedlar (2012, s. 301). Medarbetarna är beroende av mellanchefer 
som förklarar och gör informationen användbar för medarbetarna. Om organisationer 
skulle göra förändringar i arbetet genom att hitta nya tillvägagångssätt för att förmedla 
information och hur information presenteras för medarbetare skulle detta kunna 
förbättra intern kommunikationen (Ruck & Welch, 2012, s. 301). 

Medarbetare har länge betraktats som mottagare av information inom forskning av 
intern kommunikation (Mazzei, 2014, s. 82). Mazzei menade att företag även bör se 
medarbetare som sändare av information eftersom medarbetare representerar företaget 
de arbetar för (2014, s. 82). Medarbetarna står för kunskap, kan sprida information och 
bygger nätverk (Mazzei, 2014, s. 83). Ansvaret för kommunikation ska inte längre 
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endast vara beroende utav ledare utan alla det ska ligga på alla anställda inom 
organisationen. Mazzei menade att interna kommunikations-strategier kan med hjälp av 
medarbetarna skapa meningsfulla processer som leder till att företagets rykte förbättras 
(2014). Även Welch menade att intern kommunikation tidigare fokuserat på hur 
ledningen tycker intern kommunikation bör hanteras (2012, s. 246). Mer 
uppmärksamhet borde istället riktas mot hur medarbetarna uppfattar att intern 
kommunikation hanteras inom företaget. 

2.4.1 Internal corporate communication
Enligt Welch och Jackson (2007, s. 178) finns det ett gap inom forskningen av intern 
kommunikation. Ett nytt teoretiskt perspektiv till intern kommunikation introducerades 
genom att särskilja organisationens intressenter, detta kallas internal corporate 
communication (Welch & Jackson, 2007, s. 183). Internal corporate communication 
skulle därmed fungera som ett hjälpmedel som fokuserar på medarbetarna. En intressent
är enligt Freeman “any group or individual who can affect or is affected by the 
achievement of the firm’s objectives” (1984, s. 216).  Welch och Jackson (2007, s. 178) 
presenterade intern kommunikation av corporate communication genom fyra 
samverkande dimensioner baserade på intressentgrupper: internal line manager 
communication, internal team peer communication, internal project peer communication 
och internal corporate communication. Welch och Jackson tog fram en ”Internal 
communication matrix” (Welch & Jackson, 2007, s. 193). En matris som de menade 
kunde användas som ett strategiskt och analytisk verktyg och stöd för vidare forskning 
inom intern kommunikation. Welch och Jackson (2007) studerade internal corporate 
communication som de menade var av behov av fördjupning och ytterligare forskning. 
Internal corporate communication enligt Welch och Jackson: “The internal corporate 
communication dimension is defined as communication between an organisation’s
strategic managers and its internal stakeholders, designed to promote commitment to the 
organisation, a sense of belonging to it, awareness of its changing environment and 
understanding of its evolving aims” (2007, s. 186).

Figur 1. Internal corporate communication (Welch & Jackson, 2007, s. 186). © Emerald 
Group Publishing only.
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Kommunikationen mellan strategiska ledare och medarbetare består ofta huvudsakligen 
av envägskommunikation och kan därmed även kritiseras menade Welch och Jackson 
(2007, s. 185). Envägskommunikation är ofta en källa till informationsöverflöd (Welch 
& Jackson, 2007, s. 187). Tvåvägskommunikation och dialog anses vara en viktig källa 
till framgångsrik intern kommunikation (Grunig & Hunt, 1984, s. 245). Symmetrisk 
tvåvägskommunikation söker att tillfredställa olika intressenters intressen så som 
kunder och medarbetare genom att tillgodose deras åsikter genom att skapa dialog och 
jämlika parter. Kritik har även riktats mot detta synsätt då det är svårt för organisationer 
att verkligen kunna genomföra detta (Grunig, 1997, s. 16).

2.2.2 Byggstenar för intern kommunikation 
Intern kommunikation består av tre huvudsakliga byggstenar, dessa är hierarkisk 
kommunikation, mediekommunikation och informell kommunikation. Delarna är 
ömsesidigt beroende av varandra och utgör ett internt kommunikationssystem 
(Falkheimer & Heide, 2011, s. 79). Organisationer har traditionellt sätt förlitat sig på att 
kommunikation sker genom det hierarkiska systemet. Centralt i denna teori är att all 
information och intryck ska samlas hos ledningen så att de utifrån detta kan göra väl 
genomtänkta beslut (Falkheimer & Heide, 2011, s. 80). Det finns dock nackdelar med 
denna typ av informationsspridning. I större mer komplexa organisationer fungerar 
kommunikationen inte särskilt väl. Det är även ett långsamt spridningssätt som kan 
fastna på olika hierarkiska nivåer innan informationen spridit till alla i organisationen. 
Vidare förlitar sig även denna typ av informationsspridning sig på att chefers 
kommunikativa förmåga och kompetens (Falkheimer & Heide, 2011, s. 81).  För att 
budskapet ska nå fram krävs det att informationen sorteras och tolkas. Detta sker dock 
alldeles för sällan. Medarbetarna är beroende av chefer som kan förklara informationen 
och reda ut oklarheter. Då kan de förstå betydelsen av informationen för organisationens 
och för deras egen del. En viktig förutsättning för den hierarkiska och formella 
kommunikationen är att chefer föregår som goda exempel genom ”management by 
walking around” (Falkheimer & Heide, 2011, s. 82). Vilket betyder att chefer visar god 
vilja att kommunicera genom att skapa dialog med medarbetarna genom att röra sig ute i 
organisationen. Om de högsta cheferna aktivt deltar i intern kommunikationen på olika 
hierarkiska nivåer kan goda förutsättningar skapas för ett gott kommunikationsklimat 
som rör sig både upp och ner i organisationen. 

Ytterligare en viktig del av kommunikationssystemet är de interna medierna, 
mediekommunikationen. Detta är bland annat nyhetsbrev, e-post, intranät, 
personaltidning och webbsidor. När digitala medier infördes i organisationer blev det 
mycket lättare att kontrollera tidpunkten av meddelandena och dess innehåll 
(Falkheimer & Heide, 2011, s. 83). Ett medium som är uppskattat av anställda är e-post, 
detta eftersom det går att skicka information oberoende av tid och rum. E-post är dock 
även en bov när det gäller informationsöverflöd. Även intranät anses vara en källa som 
leder till att information ökar och är mer tillgänglig för alla inom organisationen. Detta i 
sig kan leda till positiva effekter så som att organisationen uppfattas som mer 
transparent bland de anställda. Vidare skapas även förutsättningar för ett förbättrat 
organisationslärande (Falkheimer & Heide, 2011, s. 85). Trots att positiva effekter 
uppstår måste organisationen ha överseende med hur mycket tid som förbrukas åt 
informationshanteringen. Det är viktigt att finna en balans och ägna uppmärksamhet åt 
relevant information. 
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Den informella kommunikationen fungerar som ett komplement till den formella 
kommunikationen. Detta genom att det fyller igen potentiella informationsluckor hos 
medarbetarna. Informell kommunikation är en viktig del av en framgångsrik 
organisation. Den informella kommunikationen är mest frekvent använd inom den 
interna kommunikationen. Kommunikationen kan ske i fikarummet, i korridoren, 
möten, via chef och medarbetare eller per e-post. Vid informell kommunikation tolkas 
information och en meningsskapande process kan skapas, vilket ofta leder till 
diskussion. Informell kommunikation går inte att styra från ledningshåll utan är något 
medarbetarna själva initierar till (Falkheimer & Heide, 2011, s. 85). Informell 
kommunikation har dock ett oförtjänat rykte om sig att vara struntprat och ledningen 
inser inte alltid kommunikationens styrka (Falkheimer & Heide, 2011, s. 86). 

2.2.3 Medarbetarengagemang
Praktiker och akademiker inom internal corporate communication betonar betydelsen av 
klar, konsekvent och fortlöpande intern kommunikation för skapandet av 
medarbetarengagemang (Welch & Jackson, 2007, s.186). Vid sådana förutsättningar 
skulle det betyda att ledare inom corporate communication kan bidra till att engagera 
alla medarbetare i en organisation. Litteratur har tidigare inte behandlat 
medarbetarengagemang som en viktig del av intern kommunikation inom corporate 
communication (Welch, 2011, s. 329).  En undersökning som presenteras år 2009 
visade att medarbetarengagemang bör vara av stort intresse för organisationers ledare 
eftersom det kan påverka organisationens utveckling och deras konkurrenskraft (Welch, 
2011, s. 328). 

Medarbetarengamang är enligt Welch”…employee engagement can be understood as 
cognitive, emotional and physical role performance characterised by absorption, 
dedication and vigour and dependent upon the psychological conditions of 
meaningfulness, safety and availability” (2011, s. 335). MacLeod och Clarke (2010, s. 
27) menade att engagemang är en metod som kan användas så att medarbetarna känner 
samhörighet med organisationens mål och värderingar. Medarbetarnas engagemang 
påverkar arbetet som de utför, därför är det viktigt att ledare uppmärksammar detta då 
det kan påverka organisationens effektivitet, innovation och konkurrenskraft (Welch, 
2011, s. 328). 

MacLeod & Clarke (2010, s. 27) identifierade fyra nyckelfaktorer som möjliggör ett 
framgångsrikt arbete kring skapande av engagemang. Dessa var: tydligt ledarskap, 
uppmuntrande chefer, inkludering av medarbetarna och integritet. Ledarna måste skapa 
en mening med arbetet och ett mål som medarbetarna kan sträva emot (MacLeod & 
Clarke, 2010, s. 27-28). Uppmuntrande chefer på olika nivåer är en förutsättning för att 
garantera engagemang. Chefer kan göra detta genom att stötta, träna och visa 
uppskattning för medarbetarna. Den tredje nyckelfaktorn handlar om att inkludera 
medarbetarnas åsikter och om att söka upp och lyssna på vad de har att säga. Att 
medarbetarnas åsikter tas på allvar så att de ser betydelsen av deras idéer och att de kan 
göra skillnad (MacLeod & Clarke, 2010, s. 28) Den sista nyckelfaktorn som handlar om 
integritet bygger på att organisationen handlar konsekvent efter de värderingar som de 
förespråkar. Kommunikation anses vara en underliggande faktor för att skapa 
engagemang hos medarbetare (Welch, 2011, s. 338). Förbättrad kommunikation kan 
enligt MacLeod & Clarke (2010, s. 27) även öka arbetsförmågan hos anställda. 



15

2.5 Teoretisk analysmodell  

Ruck och Welch (2012, s. 297) presenterade år 2012 en artikel där de granskade 12 
studier av intern kommunikation. Ruck och Welch (2012) menade att tidigare studier 
och forskare fokuserat på kanaler och processer. Organisationer måste utvärdera och 
utveckla sin kommunikation för att bli starkare och mer konkurrenskraftiga jämfört med 
andra företag. De menade att det krävdes fokus på att undersöka medarbetarnas 
tillfredställelse av informationen och deras önskemål av information. Detta genom att 
företaget involverar och skapar dialog med medarbetarna (Ruck och Welch, 2012, s. 
297). Företag måste bli bättre på att förmedla information som medarbetarna efterfrågar 
och är i behov av, i stället för processhantering av information som är anpassad för 
ledningen (Ruck & Welch, 2012, s. 294-295). 

Ruck och Welch (2012, s. 297) undersökte dimensioner som de menade hade betydelse 
för medarbetarnas tillfredställelse av intern information. Tillfredställande information är 
en grundförutsättning för medarbetare ska kunna känna sig välinformerade. Det skapar 
förståelse för organisationens mål, värderingar och strategiska plan för att skapa sin en 
uppfattning om i vilken riktning organisationen är på väg (Ruck & Welch, 2012, s. 
297). Arbetsprestationer och personlig feedback var två andra faktorer som Ruck och 
Welch (2012, s. 301) forskning tog del av. De undersökte även medarbetares 
möjligheter att kunna ge feedback i uppåtgående riktning. Resultatet visade att 
medarbetarnas engagemang låg på en genomgående låg nivå. Ruck och Welch (2012, s. 
297) menade också att organisationer använder sig av allt mer elektronisk källor istället 
för tryckt information. 

Figur 2. Analysmodell (Ruck & Welch, 2012, s. 300; författarens översättning).
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Modellen bygger bland annat på en studie av D’Aprix (2006, s. 238). D’Aprix (2006, s. 
238) modell behandlade arbetsuppgifter, feedback av prestationer, individuella behov, 
arbetsplatsens objektiv och resultat, vision, uppdrag, strategi samt engagemang som ett 
utfall av intern kommunikation. Engagemang är även beroende utav medarbetarröst och 
medarbetares identifikation med arbetet. Dessa dimensioner anses viktiga för att skapa 
engagemang kring värderingsladdade frågor. Grunden till detta är ett organisatoriskt 
medarbetarengagemang och arbete influerat av internal corporate communication samt 
en effektiv kommunikation från ledning, mellanchef och arbetsgrupp (Ruck & Welch, 
2012, s. 301). Vissa dimensioner kallas för hygienfaktorer, andra dimensioner kan skapa 
förutsättningar för ökat engagemang. Ruck och Welch (2012) ansåg att mer detaljerad 
forskning behövs som fokuserar på praktiska tillvägagångssätt.  

Modellen användes som att för att analysera de begrepp kring internal corporate 
communication som Ruck och Welch (2012) menade är lämpliga att undersöka för 
vidare forskning inom internal corporate communication. Den empiriska insamlingen 
låg som grund till medarbetarnas åsikter. Dimensioner i modellen av Ruck och Welch 
(2012) låg som grund för uppsatsen då de menade om dessa dimensioner upplevdes av 
medarbetarna skulle detta kunna leda till ökat engagemang. Syftet var att undersöka hur 
intern kommunikation används för att kunna påverka medarbetarnas kunskap och 
engagemang kring arbetet med hållbar utveckling på Clas Ohlson. 
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3 Metod

3.1 Forskningsansats

De två vanligaste tillvägagångssätten för att genomföra en studie är kvantitativ och 
kvalitativ metod (Stukát, 2007, s. 30). Denna uppsats behandlade både en kvantitativ 
och en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden valdes för att nå ut till ett stort antal 
personer över hela Sverige med olika åsikter. Slutsatserna för studien gäller endast för 
området som undersökningen är utförd på (Eggeby & Söderberg, 1999, s. 43). Denna 
studie avser att endast butikssäljare på Clas Ohlson i Sverige som har svarat på 
enkätundersökningen. En enkätundersökning publicerades på Clas Ohlsons intranät som 
var tillgänglig 17 dagar. Enkäten fanns tillgänglig på startsidan och presenterades som 
en nyhet vilket innebär att medarbetarna även kunde se nyheten på deras interna 
konferensteveapparater i butikernas lunchrum. All butikspersonal fick möjlighet att 
genomföra undersökningen efter eget intresse, ingen speciell tid avsattes till detta. En 
påminnelse om enkäten skickades ut ett par dagar innan sista datum för medverkan. 
Enkätundersökningen sträckte sig över perioden jul och nyår, vilket även innebär 
helgdagar som butikerna var stängda. Detta kan även ha påverkan svarsfrekvensen då 
jul är en stressig tid med mycket att göra. För att kompensera för detta fanns enkäten 
tillgänglig så länge som ansågs möjligt för det även skulle finnas tillräckligt med tid för 
att behandla resultatet.

Kvantitativ och kvalitativ metoderna kan med ett öppet förhållningssätt komplettera 
varandra genom att blandas med varandra (Stukát, 2007, s. 32). Kvalitativ information 
kan fungera på många olika sätt i den inledande fasen vid skapandet av 
problemformuleringen och för att finslipa tillvägagångssättet för den kvantitativa 
forskningen (Bryman, 1997, s. 160).  En kvalitativ insamling gjordes genom en intervju 
med före detta informationsdirektören och hållbarhetschefen, som under sin tid på 
företaget var en av de ledande befattningshavarna. Detta för att få en bättre och djupare 
förståelse för hur Clas Ohlson arbetar med frågor som berör intern kommunikation och 
hållbar utveckling. Den kvalitativa informationen som samlades in användes för att 
jämföra resultatet från medarbetarnas enkäter med den information som tillhandahölls 
av en ledande befattningshavare inom företaget. Tillgång av kvalitativ information kan 
fungera som ett stöd när den kvantitativa informationen ska analyseras (Bryman, 1997, 
s. 161). 

Ruck och Welch (2012, s. 297) menade att tidigare studier ofta förlitat sig på 
kvantitativa frågeformulär. Problemet med detta ansåg de vara att den kvantitativa 
insamlingen sällan kompletterades med en kvalitativ insamling. Denna undersökning är 
trots detta till stor del är kvantitativ. Detta berodde på att det fanns en önskan om att 
skapa en helhetsbild över medarbetarnas åsikter om Clas Ohlsons hållbarhetsarbete och 
det kvantitativa tillvägagångssättet riktar sig till en större grupp. Målet med den 
kvalitativa intervjun var att skapa en djupare analys. Denna uppsats var dock tänkt ett 
stöd och hjälp till Clas Ohlson fortsätta arbete med hållbarhetsfrågor och inkludering av 
medarbetarna. 
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3.2 Litteratursökning

Böcker och vetenskapliga artiklar inom kommunikationsvetenskap och främst corporate 
communications samt kommunikation av hållbar utveckling har använts som den 
huvudsakliga källan till litteratur. Tidningar som till exempel Public Relations review 
och Corporate Communication: an International Journal har använts. Artikelnamn och 
författare i referenslistor användes för att hitta nya artiklar genom högskolan i Borås 
biblioteks söktjänst. 

3.3 Kvalitativ forskningsintervju

En intervju med före detta informationschefen gjordes på inrådan den nytillsatta 
informationschefen på Clas Ohlson. Han kontaktades i förväg via e-post angående 
intervjun. När checklistan för intervjun var färdig kontaktade jag honom återigen via e-
post och bokade en telefonintervju för nästkommande vecka. Intervjun hölls via telefon
i ostörd miljö och varade drygt 45 min. Checklistan användes som en mall för frågor 
som skulle täckas in och även följdfrågor ställdes för att utvecklas intressanta 
resonemang eller oklarheter. I en ostrukturerad intervju har intervjuaren kännedom om 
vilka ämnen som behöver undersökas, frågorna kan dock ställas i den ordning som 
faller naturligt. En checklista för ämnen eller områden används ofta, följdfrågor är även 
vanligt för att skapa samförståelse och fyllighet (Stukát, 2007, s. 39). Med tillstånd av
intervjupersonen spelades intervjun in med hjälp av en diktafon och skrevs sedan.
Telefon kan vara ett alternativ för att spara in tid (Stukát, 2007, s. 40). Då intervjuaren 
och respondenten bor långt ifrån varandra, var det mest lämpligt ur både tidsperspektiv 
och miljöperspektiv att genomföra en telefonintervju. Vid en ostrukturerad intervju 
används ofta en diktafon. Intervjun kan sedan skrivas ner i sin helhet (Stukát, 2007, s. 
40). Eftersom intervjun spelades in och skrevs ner gav det möjlighet att i efterhand 
lyssna på inspelningen och även läsa igenom de svar som intervjupersonen gett. På detta 
sätt kunde även informationen kritiskt granskas och reflekteras över tillsammans med 
övrig insamlad information. 

Innan intervjun förbereddes ämnen och frågor samt tänkbara scenarion som kunde ske 
under intervjun. Problemet med intervjuer är att fånga verkligheten genom intervju 
personens subjektiva värld (Alvesson & Deetz, 2009, s. 83). Precis som med personer i 
allmänhet är intervjupersonen inte några sanningssägare eller informanter, ofta vill 
personen göra ett gott intryck. Det krävs därför mycket arbete för att göra en bra 
intervju (Alvesson & Deetz, 2009, s. 83). Som intervjuare var det viktigt att försöka se 
förbi detta och ställa följdfrågor för att få intressanta svar som inte kändes 
standardiserade eller förskönande. Intervjupersonen verkade engagerad och intresserad 
av arbetet med hållbar utveckling och var även diplomatisk i sina svar. Författaren till 
denna uppsats arbetar sedan år 2006 som deltidsanställd på Clas Ohlson och har därmed 
inblick i hur arbetet med hållbarhet fungerar butik. Det var därför möjligt att ställa 
följdfrågor och skapa diskussion kring ämnen där intervjuaren och intervjupersonens 
uppfattningar inte överensstämde. En utmaning med detta var att hålla en professionell 
ställning till intervjun och inte låta specifika fall överta frågorna. Trots att vissa frågor 
föll utanför ramarna av studien var intervjun givande och resultatet blev upplevdes som 
tillfredställande och fylligt. Intervjun tog längre tid än förväntat och intervjupersonen 
gav också mer information och var öppnare än vad som förväntades av denna. Detta 
skulle kunna bero på att intervjupersonen blivit införstådd med att intervjuaren hade god 
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kunskap om företaget och ibland andra uppfattningar än intervjupersonens. 
Informationen som tillhandahölls kunde ifrågasättas vilket den även gjordes vid ett 
flertal tillfällen vilket ledde till intressantare svar. Intervjun studerades även sedan i sin 
skriftliga form för att på så sätt få ett nytt intryck av informationen som tillhandahölls. 
Informationen blev lättare att bedöma och ifrågasättas ytterligare i efterhand. 

3.4 Kvantitativ enkätundersökning

Enkäten introducerades för svaranden med en presentation som berättade vad enkäten 
handlade och varför butikssäljarnas medverkan var viktigt. Tacksamhet uttrycktes 
tydligt för svarandes medverkan. Denna information presenteras för svaranden för att ge 
motivation till deras medverkan (Stukát, 2007, s. 46). Det framgick även att enkäten inte 
tog mer än ett par minuter att genomföra och därmed inte var speciellt tidskrävande. 

Användande av ett frågeformulär kan vara en lämplig metod när en större grupp 
människor vill undersökas. Genom att få svar från fler personer kan resultatet lättare
generaliseras (Stukát, 2007, s. 44). Enkätundersökningen riktade sig till alla 
butiksmedarbetare på Clas Ohlson vilket vid tillfället rörde sig om drygt 1350 personer. 
Det var svårt att förutse hur många som skulle svara på enkäten därför användes 
fastställda svarsalternativ så att resultatet skulle bli lättare att hantera inom tidsramen 
som fanns. Eftersom svarsfrekvensen endast låg på 5 % kunde resultatet dock inte 
generaliseras men blev ändå användbart för Clas Ohlsons fortsatta arbete med hållbar 
utveckling. 

Det är även viktigt att skapa en uppfattning om respondentens bakgrund som till 
exempel ålder och kön svarar för att om det kan påverka svaren. På så sätt kan svaren 
även delas upp i kategorier istället för att enbart redovisa gruppresultatet för 
undersökningen (Stukát, 2007, s. 44). I enkäten efterfrågades ålder, kön och 
anställningstid för att det skulle finnas möjlighet att dela upp gruppresultatet och 
undersöka om det fanns någon undergrupp som avvek från de övriga. Det hade varit 
intressant att undersöka bakgrund hade betydelse för svaren från respondenterna. Dock 
upptäcktes inga extremvärden vilket kan bero på för låg svarsfrekvens eller att det 
möjligt inte hade någon större betydelse. Enkätundersökningen skapades för att ta reda 
på vad medarbetarnas tycker om intern kommunikationen kring hållbar utveckling. Hur 
de tar emot information kring hållbar utveckling, deras kännedom kring ämnet, 
förutsättningar för arbetet och hur det påverkar de dagliga arbetsuppgifterna. Ett 
strukturerat frågeformulär innehåller frågor som har fastställda svarsalternativ (Stukát, 
2007, s. 44). För att skapa ett sådant frågeformulär är det viktigt att det finns en god 
kännedom om vad som avses att få svar på (Stukát, 2007, s. 44).  

Svarsalternativ som består av en femgradig skala som går från mycket bra till mycket 
dåligt är ett vanligt exempel. Det går även att skapa frågor där svaranden tar ställning 
till ett påstående. Genom att inte ha ett svarsalternativ i mitten tvingas den svarande att 
ta ställning till frågan (Stukát, 2007, s. 45). ). Eftersom enkätundersökningen bestod av 
fasta svarsalternativ var det svårt att undersöka hur medarbetarnas faktiska kunskap 
kring hållbarhet var på en djupare nivå. Det var inte möjligt att ställa följdfrågor till 
respondenterna i enkätundersökningen vilket kunde göras under intervjun med den före 
detta informationschefen. Detta eftersom enkätundersökningen var kvantitativ och 
baserad på fasta svarsalternativ. Resultatet byggde på respondentens egen bedömning 
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om hur deras kunskaper låg till därför var det svårt att fastställa att respondenten 
verkligen hade vilket kan ha haft betydelse för resultatet. Det skulle dock krävas en 
kvalitativ undersökning för att för att få en djupare förståelse för detta där 
respondenterna skulle kunna uttrycka sina åsikter om ämnet. Följdfrågor kan även vara 
nödvändiga och även öppna frågor kan vara nödvändiga att inkludera så att svaranden 
kan ge ett eget svar (Stukát, 2007, s. 46).

120 personer påbörjade enkätundersökningen och 68 personer besvarade alla frågor. Av 
de 120 respondenterna var 84 stycken män och 36 stycken kvinnor. Vilket betyder att 
70 % var män och 30 % procent kvinnor. På Clas Ohlson finns en total könsfördelning 
om drygt 43 % kvinnor och 57 % män. Totalt på Clas Ohlson i Sverige finns drygt 1350 
butiksmedarbetare. Svarsfrekvensen låg därmed på 9 %, 120 personer och 5 % 68 
personer som fullföljde hela enkäten. Tyvärr går det inte att veta om detta beror på 
enkätens utformande eller på om personen blev avbruten av en kund eller kollega då 
enkäten genomfördes på arbetstid och även i butiken under öppettider. Bortfallet skulle 
även kunna bero på ointresse eller låg kunskap inom ämnet. Den låga svarsfrekvensen 
gör att det inte går att generalisera resultatet för alla medarbetare inom Clas Ohlson. 
Intressant var dock att det fanns en stor spridning av svar från medarbetare från olika 
butiker, kön och åldergrupper. Antalet respondenter från de olika åldersgrupperna 
överensstämde även bra med de största åldersgrupperna som representeras på Clas 
Ohlson. Resultatet av åldersfördelningen hos det ursprungliga antalet respondenter var 
följande:

Åldersfördelning Antal
Under 20 år 2
20-29 år 44
30-39 år 45
40-49 år 18
50-59 år 9
Över 60 år 2
Totalt 120

Tabell 1

3.5 Representativitet och urval

Lämpligt urval baseras på hur stor precision som önskas på svaren. Det sägs ofta att ett 
större stickprov är mer representativt än ett mindre (Stukát, 2007, s. 58). Det stämmer 
ofta men dock inte alltid, det är viktigt att stickprov urvalet inte är skevt. Det vill säga 
att forskaren inte är ute efter att få bekräftat sina egna åsikter och söker sig till 
likasinnade i sin närhet. Det är därför istället viktigt att forskaren kommer ifrån detta 
naturliga men subjektiva och skeva kunskapssökande (Stukát, 2007, s. 58). Enkäten 
fanns tillgänglig på intranätet och alla medarbetare fick möjlighet att genomföra den 
efter eget intresse. De som svarade på enkäten gjorde därmed detta på eget initiativ och 
forskaren hade ingen aning om vem som skulle svara på enkäten. Förväntningar var att 
de som fann hållbarhetsarbete intressant skulle ta sig tiden att svara på enkäten. 44 
stycken hade bra kunskap och 47 stycken hade varken bra eller dålig kunskap. Av de 68 
respondenter som genomförde enkäten var 22 stycken inte intresserade av ytterligare 
information kring hållbarhetsarbetet på Clas Ohlson. Resultatet visar på att en blandning 
av människor svarade på enkäten både med och utan kunskap samt intresse för ämnet, 
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vilket var intressant. Bortfallet skulle dock kunna bero på att de inte hade tillräckligt 
med kunskap eller ork att svara på en enkät om ett ämne de inte var insatta i. Denna 
uppsats riktar sig åt att få en representativ bild av medarbetarna på Clas Ohlson. 
Önskvärt var att kön- och åldersfördelning som svaren representerar överensstämmer 
med den procentuella representationsfördelningen för att resultatet. Alla åldergrupper 
representerades i enkäten och precis som Clas Ohlson så var åldergrupperna 20-29 år 
och 30-39 år de största svarsgrupperna. Intressant var att 70 % av respondenterna var 
män. På Clas Ohlson är 58 % av medarbetarna män, vilket visar på att fler män än 
kvinnor valde att svara på enkäten.
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3.6 Analysmetod 

Den analysen har utgått ifrån fyra punkter som är användbara för analysprocessens 
tillvägagångssätt (Eggeby & Söderlund, 1999, s. 46-47). Dessa var:

 Titta själv och hitta extremvärden.  
 Analysera med kvantitativa metoder, grafiskt och statistiskt. 
 Tolka resultat och jämför med andra forskares. 
 Presentation av resultatet på ett trovärdig och rättvist sätt.

Klivet mellan från frågeställning till datainsamling och bearbetning kallas för 
operationalisering. Operationalisering betyder att forskaren väljer vilka fenomen eller 
egenskaper som har betydelse för undersökningen och kan ge svar på frågeställningen 
(Eggeby & Söderberg, 1999, s. 41). De inledande frågorna i enkäten ställdes för att 
undersöka om kön, ålder och förkunskaper hade betydelse för hur de svarade på 
enkäten. Variablerna studerades för att se om det fanns några värden som stack ut. Inga 
specifika variabler kom att användas vid analysen av två anledningar. Dels berodde 
detta på tidsbrist och det berodde även på att det på att extremvärden inte kunde 
upptäckas. Män tyckte olika och kvinnor tyckte olika, likaså åldergrupper. En hypotes 
om att de som hade sett filmen borde ha bättre kunskap om ämnet kunde dock bekräftas. 
Utbildningsfilmen introducerades på Clas Ohlson år 2012. Det framkom dock att de 
som inte hade sett filmen har arbetat både längre och kortare tid inom företaget. Det 
framkom därmed att nyanställning inte var en avgörande faktor för huruvida 
respondenterna fått utbildning. Vid skapandet av frågeställning är det viktigt att ta 
hänsyn till rimliga och logiska samband mellan det som forskaren vill ta reda på och de 
faktorer som går att mäta. Operationalisering är ofta en balansgång mellan det som vill 
undersökas och den typ av material som finns tillgängligt att undersöka (Eggeby & 
Söderberg, 1999, s. 42). 

Det är viktigt att reflektera över hur sanna och pålitliga som resultaten verkligen är. Det 
handlar om validitet och reliabilitet. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet av resultatet 
och kvalitén på mätinstrumentet (Stukát, 2005, s. 125). Det finns olika faktorer som kan 
påverka bedömaren. Det kan handla om feltolkning av frågor, yttre störningar, tur och 
otur när det gäller frågor som ställts. Även respondenten kan ha påverkats av vissa 
faktorer som gissningseffekten och gjort felbedömningar eller felberäkningar (Stukát, 
2005, s. 126). Det går inte att veta säkert om hur respondenterna tolkat frågor och om de 
förstått frågorna. När enkäten skapades fick utomstående personer med lite kännedom 
om ämnet möjlighet att göra enkäten för att försöka undvika ett sådant utfall. Som 
tidigare nämnt skulle bortfallet från enkäten bero på att kännedom om ämnet saknades 
vilket tyvärr ger en sämre bild av resultatet eftersom det fanns en önskan om att både 
anställda med mer och mindre kännedom inom ämnet skulle svara på enkäten. 
Bedömaren kan även ha blivit störd under genomförandet av enkäten ifall den 
genomfördes i butik vilket kan ha påverkat resultatet. Validitet betyder att det man 
avsåg att mäta verkligen har mätts. Önskvärt var vid skapandet av enkäten att ställa fler 
frågor till respondenterna. Anledningen till att detta inte gjordes berodde på dels Clas 
Ohlsons intranät och för att medarbetarna skulle hinna genomföra enkäten på arbetstid 
utan att bli avbrutna eller uttråkade. Respondenterna var anonyma och därmed var 
intentionen att de skulle känna sig trygga att lämna ärliga svar. Slutligen är det viktigt 
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att fundera över resultatet generaliserbarhet och utreda vem resultatet gäller för (Stukát, 
2009, s. 125). Resultatet från enkäten gäller endast för de medarbetare som tagit sig tid 
att genomföra undersökningen. Det fanns en rädsla för att det skulle finnas ett ointresse 
och väldigt få svar på enkäten då den förlitade sig på medarbetarnas intresse att 
genomföra enkäten. Därför upplevdes svarsfrekvensen som både hanterbar och 
tillfredställande trots att resultatet inte går att generalisera för hela Clas Ohlson. 
Önskvärt hade dock varit att analysera djupare några av de variabler som till exempel 
ålder och kön men för en mer intressant analys hade fler respondenter behövts som 
fullföljde enkäten. Bortfallet från enkäten var dock en stor besvikelse och upplevdes 
bero på ointresse. Många svarade på enkla frågor om sig själva men när frågor om 
hållbar utveckling dök upp började svaren utebli. Detta kan även bero på frågornas 
utformning trots att mycket arbete lades ner för att göra de så lättförståliga som möjligt. 
Utfallet av antal respondenter, spridningen av kön, ålder, anställningstid överträffade 
förväntningarna, det fanns en blandning av människor som upplevdes som intressant. 
Respondenterna bestod inte endast av en urtyp vilket var intressant för studien. 
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4 Empiri

Empirin behandlar den information som samlats in från enkätundersökningen och den 
kvalitativa intervjun. Resultatet från enkätundersökningen presenteras först och 
representerar medarbetarnas åsikter vilket sedan kommer att kompletteras sedan med 
resultatet från intervjun med den före detta informationschefen som representerar Clas 
Ohlson. Resultatet presenteras ämnesvis baserat på de frågeställningar och syfte som 
uppsatsen ämnar undersöka och svara på. 

4.1 Medarbetarnas kännedom kring hållbarhet

Butikssäljarna fick svara på två frågor som berörde deras kännedom om hållbar 
utveckling, 109 stycken svarade på båda frågorna. Den första frågan berörde deras 
allmänna kännedom om hållbar utveckling. Majoriteten av respondenterna svarade att 
de hade bra eller mycket bra kännedom om hållbar utveckling. Nästan en tredjedel hade 
varken bra eller dålig kunskap. Minst antal respondenter svarade att deras kunskap var 
dålig eller mycket dålig, vilket var totalt 13 stycken.
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Den andra frågan berörde deras kunskap om hur Clas Ohlson arbetar med hållbar 
utveckling. Storleken på svarsalternativen var ungefär lika stora som i föregående fråga. 
De som hade svarat att deras kunskap var varken bra eller dåligt var något fler när det 
gällde hållbarhet i förhållande till Clas Ohlson och var även det vanligaste 
svarsalternativet. Drygt hälften av respondenterna ansåg sig ha bra eller mycket bra 
kännedom. Antalet respondenter med dålig eller mycket dålig kännedom var fortfarande 
minst. Clas Ohlson har under år 2012 visat en film för medarbetarna som handlar om 
deras arbete med hållbarhet, 70 av 109 respondenter hade sett denna film. Nio av 
respondenterna hade arbetat på Clas Ohlson i mindre än ett år. Fem av dessa hade inte 
sett filmen och en respondent svarade inte på frågan. 



25

0

10

20

30

40

50

Mycket
bra

Bra Varken
bra eller

dålig

Dålig Mycket
dåligt

Kännedom om Clas Ohlsons arbete 
med hållbar utveckling

Antal medarbetare

Figur 4

4.1.1 Intervju kring hållbarhet 
Under intervjun med före detta informationsdirektören berättade han att det fanns 
fortfarande mycket arbete kvar i butikerna för att implementera det hållbarhetsarbete 
som Clas Ohlson har påbörjat. Han menade att det fanns många snäva definitioner av 
hållbar utveckling och att det är viktigt att förstå bredden av frågan. Ett av de första 
stegen för att skapa en gemensam uppfattning om hållbarhet var internutbildningen 
under 2012. Medarbetarna fick se en film om Clas Ohlson arbete med hållbar 
utveckling, svara på ett par frågor samt ta del av en broschyr. 

En fråga ställdes även om det fanns någon skillnad gällande utbildning beroende på om 
medarbetarna var heltids- eller deltidsanställda. Han berättade att det var en utmaning 
att få medarbetare att gå all utbildning, speciellt när de gällde nyanställningar. Han 
tyckte att det var självklart att även deltidsanställda skulle gå all utbildning. Vidare 
menade han att även enskilda butiker kanske inte genomfört utbildningen vilket inte var 
bra. Han berättade också att heltidsanställda fick gå en grundläggande 
introduktionsutbildning i Insjön där de fick mycket information som även gällde hållbar 
utveckling. Han lyfte fram hanteringen av nyanställningar och deltidsanställda som en 
relevant fråga. 

Vidare berättade han också att det var en utmaning att ha många medarbetare och 
samtidigt ha många frågor som behövde komma ut i butikerna. Ett exempel som han tog 
upp var att branschen har fått kritik för att säljarna har för dålig kunskap om elsäkerhet. 
Han berättade att det fanns ett ständigt utbildningsbehov men för lite tid. Eftersom 
säljarna samtidigt skulle kunna ta hand om kunderna kan detta leda till att utbildningar 
står på kö. Han tyckte att säljarna måste höja sin kompetens så att de kan ta en dialog 
med kunden och menade på att det är ett stort arbete som måste göras.  

4.2 Medarbetarnas tillämpning av hållbarhet 

Två frågor ställdes till respondenterna för att ta reda på om de kunde implementera 
deras kunskap om hållbarhet i deras dagliga arbete. 69 stycken svarade på dessa frågor. 
Den första frågan berörde butiken och arbetsplatsen i ren allmänhet.
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Flest respondenter hade till viss del kännedom om hur de bör arbeta med hållbar 
utveckling. Ungefär lika många hade god kunskap eller till stor del god kunskap. En 
mindre grupp hade sämre kunskap. Den andra frågan handlade om hur deras kunskap av
hållbar utveckling gick att använda vid kundmötet.
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Färre personer hade kännedom om hur det kunde använda kunskap om hållbarhet i 
kundmötet än när de gällde själva arbetsplatsen. Flest respondenter svarade att de hade 
till viss del god kännedom för att kunna påverka kundens köp till ett bättre alternativ 
från ett miljömässigt perspektiv. Det var nu även fler respondenter än i föregående fråga 
som inte hade god kännedom om hur de kunde upplysa kunden om detta. De som hade
goda kunskaper och till stor del goda kunskaper var nu färre än vid den tidigare frågan.

4.2.1 Intervju om tillämpning av hållbarhet i butikerna 
När det gäller frågan om hur hållbarhet kan implementeras vid kundmötet menade före 
detta informationschefen att det är en del av Clas Ohlsons koncept. Han berättade: ” det 
ska vara enkelt för kunderna att fatta beslut och att det ska finnas tydliga kundfördelar. 
Han menade att det finns många konkreta lösningar i deras koncept som skulle kunna 
användas i kundsamtalet som inte ska vara så krångliga. Vidare menade han att det ska 
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vara lätt att förstå och ta till sig, han sa att ”Det är först då man kan få gehör, det både 
är roligt, enkelt och inspirerande, bra för plånboken och bra för miljön”. En fråga 
ställdes om Clas Ohlson har anammat hållbarhetsaspekten i säljutbildningar. Han 
svarade att det har det delvis gjorts. Ett exempel som han tog upp är diskussionen om 
LED (Light Emitting Diod), LED har funnit med länge och har bland annat spridits med 
hjälp av katalogen. Han berättade även att reservdelar är ett annat exempel som är 
uppskattat bland kunder och bra för miljön. Vidare berättade han att målet på sikt när 
det gäller hållbarhet är att det ska vara en självklarhet så begreppet inte ens ska bara 
användas. 

Han berättade också genom att till exempel byta ut belysningen i butikerna till LED 
eller lågenergi kan säljarna även skapa diskussion kring detta. Då kan säljarna berätta att 
de sparat butikens kostnader och utsläpp samt öppna upp för en dialog för hur kunden 
själv kan göra. Han menar att det visar på att man lever som man lär vilket skapar 
trovärdighet, kunderna kan dessutom se konkreta exempel i butiken. 

4.3 Medarbetarnas åsikter om interna kanaler 

Respondenterna tillfrågades om hur de tyckte att de existerande interna kanalerna 
fungerade och hur de tyckte att Clas Ohlson borde kommunicera ut information om 
hållbarhet. 75 respondenter svarade på dessa frågor. Den första frågan berörde de 
existerande kanalerna.
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Den interna kanal som utmärkte sig som övervägande bäst fungerade källa för 
information kring Clas Ohlsons arbete med hållbar utveckling var CO-bladet. CO-bladet 
är Clas Ohlsons interna personaltidning i pappersform. Intranätet var därefter den källa 
som fick bäst omdöme, på intranätet finns bland annat en blogg och ett forum för 
medarbetarna. Flest tyckte dock att intranätet varken fungerade bra eller dåligt. 
Internutbildningen fick blandade omdömen svarsalternativen bra, varken bra eller dåligt 
och dåligt var ungefär lika stora och få personer tyckte att intern utbildningen var 
mycket bra eller mycket dålig. Interna möten var det svarsalternativ som respondenterna 
fungerade sämst, en majoritet tyckte att de fungerade dåligt eller varken bra eller dåligt. 
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Även nyhetsbrev och säljbrev fungerade övervägande varken bra eller dåligt, samt 
dåligt. Majoriteten av respondenterna tyckte att butikschefen varken fungerade bra eller 
dåligt eller var en dålig källa. Få personer tycker att butikschefen fungerade bra eller 
mycket bra. I den andra frågan fick respondenterna svara på vilka interna kanaler som 
borde användas.
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Majoriteten de 75 respondenterna tyckte att alla de interna kanaler som presenterades 
bör användas. Där ibland de föregående diskuterade interna kanalerna men även 
utbildningsfilm, informationsprodukter som till exempel broschyrer och skyltning i 
butik. Information kring hållbarhet önskades även vara integrerat i säljargument och 
produktutbildning. Även andra idéer var välkomna av de flesta.  Respondenterna fick 
möjlighet att öppet kommentera hur de önskade information kring hållbarhet. En 
respondent menar kanalen har ingen betydelse det viktiga är informationen är användbar 
i kundmötet.

Många respondenter efterfrågar olika typer av utbildningar så som informationsfilm, via 
videokonferens, i butiken eller på huvudkontor samt på intranät med avslutande test. 
Även mer information via e-post, morgonmöte och CO-bladet är efterfrågat. 
Respondenterna menar även att det gärna får synas mer i butiker så att kunderna också 
kan se det. En respondent menade att mer information i form av utbildning är önskvärt 
så att det kan få kunskap om vad de kan göra bättre i just deras butik. En sådan 
utbildning kan även leda till att lättare skapa dialog med kunden. Det vore även bra att 
veta vem man ska vända sig till när det gäller till exempel varor som förpackas med 
onödig plast. Ytterligare en respondent menade att informationen är bra vid kundmötet.  
Denna respondent menade att om företaget reagerar snabbare vid medieartiklar som till 
exempel handlar om kemikalier i leksaker är det lättare att ta en dialog med kunden. 
Samma respondent menar att han har förtroende för att Clas Ohlson säljer säkra och 
testade produkter men att det skulle de underlätta med argument och fakta som kommer 
från ledningen. På detta vis kan även kunden ta del av informationen eftersom 
respondenter har märkt att många kunder är intresserade. 

Respondenterna fick även svara på om de skulle vilja ha en medarbetare på sin 
arbetsplats som ansvarade för frågor kring hållbarhet. Av de 69 respondenter svarade 43 
stycken ja, 9 stycken svarade nej och 17 svarade att det inte visste. 
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4.3.1 Intervju om interna kanaler
Före detta informationschefen berättade att de har arbetat mycket med CO-bladet för att 
kommunicera ut hållbarhetsarbetet. Han berättade: ”Det handlar mycket om att alla 
medarbetare ska få en känsla för var vi står och olika kvitton på att vi gör rätt saker”. 
Han sa även att de skriver om hur de arbetar i de olika butikerna, om transporter, hur de 
byter ut belysningar och olika utmärkelser som de har fått. Detta för alla ska veta vad 
som händer på Clas Ohlson. Vidare berättade han att det finns planer på att arbeta mer 
direkt mot kunden med hållbarhet. För att kunna göra det måste företaget arbete mer 
med intern information gällande dessa frågor vilket han sa är på gång. Han berättade att 
Clas Ohlson arbetar med något som heter LMS (Learning Management System). Det 
betyder att de arbetar med datorstöd i utbildningen och kan även vara broschyrer eller 
CO-bladet. Han sa att de kommer att använda sig av alla möjliga kanaler som lämpar 
sig för arbetet med hållbarhet. 

Den absolut viktigaste interna källan till information är butikschefen menade före detta 
informationschefen. Han menade att genom butikschefen går det att skapa diskussion, 
ställa frågor och att ge feedback. Medarbetarna kan lyfta olika frågor med butikschef 
som i sin tur kan ta upp frågan på regionmöten och butikschefsmöten. Han trodde inte 
att butikschefen får någon mer utbildning i hållbarhet än någon annan utan att de 
handlar mer om personligt intresse. Han berättade om en butikschef som har ett 
personligt intresse i hållbarhetsfrågor, hon tar självklart med det i sitt ledarskap. Det är 
därför individberoende och väldigt viktigt att arbetet blir mer systematiskt och att 
företaget hjälper till att stötta. På frågan vad han tycker att företaget bör göra när de 
gäller butikschefer som är mindre intresserade av hållbarhetsarbetet säger han att han 
tror mer på ”morot än på piska” och förklarar: ”Jag menar alla butikschefer är 
intresserade av försäljning. Om det då visar sig att det är bra för försäljningen att 
jobba med hållbarhetsbudskap... Då är jag övertygad om att alla kommer bidra”.
Vidare berättar han att just det här med hållbarhet är ett sådant ämne som kräver 
diskussion på arbetsplatsen. Då kan man tillsammans kunna sälja in saker och hur man 
kan tänka och skapa gemensamma linjer som känns bra. Får medarbetaren ingen 
respons från butikschef kan de även vända sig till CO-bladet som kan lyfta frågan. 

Clas Ohlson är en av Rädda Barnens huvudpartners berättar före detta 
informationschefen. Han säger att de försöker få ut samarbetet via olika kanaler, bland 
annat på butikschefmöten. Det har också skrivits om det i CO-bladet, även Clas Ohlsons 
VD Klas Balkow har pratat om det vid olika tillfällen. Även ambassadörer i form av 
butiksanställda fick åka till Nepal för att själva uppleva vad pengarna gick till. 
Ambitionen med det projektet var att alla skulle förstå projektet, varför det gjordes och 
att det gav resultat. 

4.4 Medarbetarnas uppfattning om Clas Ohlsons arbete

Majoriteten av respondenterna instämde helt eller till stor del att Clas Ohlson prioriterar 
arbetet med hållbar utveckling. Endast tre respondenter instämmer inte alls och övriga 
respondenter tycker att det prioriteras till viss del. 
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Figur 9

Respondenterna fick även svara på en fråga som berörde hur deras åsikter kring 
hållbarhetsfrågor togs emot på deras arbetsplats om de någon gång hade uttryckt sig 
kring hållbarhet. Av 68 respondenter svarade 65 respondenter svarade på denna fråga. 
Endast tre personer hade inte uttryckt någon åsikt någon gång. Flest respondenter tyckte 
att responsen varken var bra eller dålig. Ungefär lika många tyckte att responsen var bra 
eller mycket bra. Ett fåtal tyckte att responsen var mycket dålig eller dålig.
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Figur 10

Respondenterna fick även svara på en fråga som berörde om hur de anser att deras egna 
personliga värdegrund överensstämde med Clas Ohlsons värdegrund. 36 stycken 
respondenter tyckte att deras egna värderingar överensstämde bra och 23 stycken 
svarade mycket bra.  Endast ett fåtal respondenter tyckte att värderingarna 
överensstämde varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket dåligt. 
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Figur 11

I enkäten presenterades ett antal attribut som representerar Clas Ohlsons affärsidé. Detta 
gjordes för att se hur många av respondenterna som associerade miljövänlig, etiskt 
företag och ansvarstagande med Clas Ohlson. Mer än ett attribut gick att välja. Av 68 
respondenter svarade 21 stycken att de associerade miljövänlig till Clas Ohlson, 30 
stycken associerade etiskt företag och 39 stycken ansvarstagande. 
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Figur 12

Avslutningsvis fick respondenterna svara på frågan om de var intresserade av att ta del 
av mer information kring en hållbar utveckling. På denna fråga svarade 68 respondenter, 
46 stycken svarade ja och 22 stycken svarade nej. 
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4.4.1 Intervju om Clas Ohlsons hållbarhetsarbete
Den före detta informationschefen berättade att Clas Ohlson övergripande image är att 
de ska vara vardagens problemlösare, vilket också är deras affärsidé. Han ville att man 
ska uppleva Clas Ohlson som ett ansvarstagande etiskt företag som har bra värderingar. 
Han ser deras affärskoncept som en del av detta, genom att skapa smarta lösningar ska 
det även gå att påverka miljöprofilen. Vidare menade han att de självklart vill 
förknippas med många andra saker också som till exempel bra kundservice, kunnig och 
trevlig personal.

Vidare berättade han att de alltid försöker vara ödmjuka, att inte ge sken av att allt är 
perfekt och inte se arbetet med hållbarhet som färdigt. Han sa att de är öppna med att 
det finns många utmaningar kvar. Det finns en vilja att ständigt utvecklas och bidra till 
en positiv utveckling. Han menade att eftersom det fortfarande finns mycket arbete kvar 
att göra blir det är svårare att misslyckas om man har den inställningen. Om 
medarbetarna har åsikter om hur arbetet med hållbar utveckling genomförs tycker han 
att de bör i första hand vända sig till butikschefen. Butikschefen har sedan möjlighet att 
lyfta upp frågan på regionmöte eller butikschefsmöte. Får man inte gehör från sin 
butikschef går det att vända sig åt till exempel CO-bladet som uppmuntrar medarbetarna 
till att komma med idéer och feedback till sådant de kan skriva om i tidningen. En fråga 
ställdes om det går bra att vända sig till deras nya hållbarhetschef. Han berättade också 
att det går jättebra att det ska vara ett naturligt sätt vända sig till henne. Han berättade att 
hennes nya tjänst tidigare var en del av hans roll som informationsdirektör. Detta är ett 
sätt att tillföra ännu mer resurser, genom att ha någon som arbetar endast med 
hållbarhetsfrågan. Han förväntar sig att alla medarbetare och butikschefer kommer bidra 
till arbetet så att det går att se resultat. 

På frågan om de vore lämpligt att ha en ansvarig person för hållbarhetsfrågor i varje 
butik svarade han att det är en jättebra idé. Han trodde att det viktigaste i så fall är att 
man lägger det ansvaret på en person som har engagemanget och ett intresse för ämnet. 
Då skulle den personen kunna fungera som ett språkrör och fånga upp saker och ting. 
Det skulle kunna vara vem som helst i butiken, det har ingen betydelse vilken roll den 
personen har på arbetsplatsen. Han berättade att Clas Ohlson tycker att det är viktigt att 
medarbetarna får känna att det bidrar till någonting och att de trivs på sin arbetsplats. De 
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har tagit del av forskning från Lunds universitet som visar att hållbarhetsfrågan är en 
viktig aspekt vid både rekrytering och för att skapa trivsel och meningsfullhet på 
arbetsplatsen.

En fråga ställdes om hur han trodde att man kan få medarbetare att intressera sig mer för 
arbetet med hållbar utveckling och få dem att förstå att de kan göra skillnad. Han 
svarade: ”Det handlar om att många bäckar små”. Det gäller att förstå att allt inte kan 
ske över en natt och att det är det där lilla extra som kan göra stor skillnad, förklarade 
han. En ökad medvetenhet kan ge stora effekter när man hjälper kunder att göra hållbara
val vilket leder till att kunskapen sprids vidare och fler kan göra bra val. Han sa också 
att det är bra att medarbetare regerar på sådant som upprör dem, till exempel när det 
gäller hanteringen av svinn. Där menar han att det är viktigt med säkerhet och juridiska 
aspekter. Det är ett mycket komplext ämne och ibland kan till exempel 
hjälporganisationer bara ta emot pengar och inte saker. Han sammanfattade och sa: 
”Jag tycker att använda den kraften som finns, att reagera är jättebra. Man ska reagera 
på stort som smått…, jag tror att alla måste inse att man har möjlighet att påverka men 
att det ibland kan finnas olika skäl till att det inte går så snabbt som man skulle vilja. 
Man ska inte ge upp, man ska höra av sig, man ska engagera sig och bidra med idéer”.
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5 Analys och diskussion

Analysen utgår ifrån analysmodellen av Ruck och Welch (2012, s. 300). De 
dimensioner som ingår i modellen och diskuteras är: 

 Identifikation
 Organisationens stöd 
 Strategi, mål och värderingar 
 Arbetsroll 
 Prestation 
 Medarbetarröst

Analysmodellen används som ett verktyg som att analysera och utvärdera intern 
kommunikationen av hållbar utveckling på Clas Ohlson. Utifrån analysen används 
sedan verktyget för att strategiskt analysera och planera insatser som kan öka 
medarbetarnas engagemang och involvering i arbetet med hållbar utveckling. Analysen 
berör även de interna kanaler som företaget använder för informationsspridande av 
hållbar utveckling för att undersöka om medarbetarna tycker att dem fungerar 
tillfredställande och till att förse de med tillräcklig information. 

5.1 Identifikation 

Identifikation handlar om att medarbetarna kan identifiera sig med organisationens 
värderingar och vara förespråkare för dessa (Ruck & Welch, 2012, s. 300). Av de 68 
respondenter som svarade på frågan om hur de upplevde att deras egna värderingar 
överensstämde Clas Ohlsons värderingar svarar 36 stycken bra och 23 stycken svarade 
mycket bra (Figur 11). Dock framgår det inte från enkäten om respondenterna anser att 
Clas Ohlson lever upp till sin värdegrund. Resultatet från enkäten tycks visa på att 
respondenterna anser att deras värdering överstämmer ganska väl med de värderingar 
som Clas Ohlson vill förknippas med. Detta visar på möjligheter att den interna 
kommunikationen även kan spridas extern till kunder via butikssäljarna om vissa 
förbättringar sker. Från enkäten framgår det inte vilken kunskap medarbetarna har om 
Clas Ohlsons värdegrund. Dock svarar ändå en större del att de tycker att deras egna 
överensstämmer med Clas Ohlsons. Respondenten har ändå gjort bedömningen och att 
svara på frågan annars kunde denna valt att inte svara på frågan. En fråga ställdes dock 
om huruvida medarbetarna uppfattade att Clas Ohlson prioriterar arbetet med hållbar 
utveckling instämde 15 personer till stor del och 25 personer instämde helt. Endast tre 
personer instämde inte alls och övriga 25 personer instämde till viss del. En viktig del 
av Clas Ohlsons image är den värdegrund som företaget bygger på. Clas Ohlson vill 
bland annat uppfattas som ansvarstagande och etiskt företag med bra värdegrund. 
Intressant var att fler respondenter upplevde att hållbarhetsarbetet var prioriterat jämfört 
med antal respondenter som associerade ansvarstagande, etiskt samt miljövänligt med 
Clas Ohlson.  Ansvarstagande, etiskt och miljövänligt var de tre ord som de anställda 
förknippade minst med företaget av de attribut som presenterades. 57 % av 
respondenterna tyckte att Clas Ohlson är ett ansvarstagande företag. Detta går dock att 
jämföra med att 31 % uppfattade Clas Ohlson som ett miljövänligt företag och 44 % 
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ansåg att Clas Ohlson vara ett etiskt företag. Detta skulle kunna bero på att hållbarhet 
betyder olika för olika personer. Informationschefen menade att ett av Clas Ohlsons mål 
var att visa på bredden av hållbarhetsfrågan och vad den faktiskt betyder. Det var 
kanske ett misstag vid skapandet av enkäten att välja två attribut som liknar varandra 
vilka var etiskt och ansvarstagande. Före detta informationschefen menade att 
hållbarhetsperspektivet var en lösning precis som de andra. Clas Ohlsons affärsidé är att 
vara vardagens problemlösare. Det går inte att säga att medarbetarna hade fel 
uppfattning om företaget image när det var ett av de mest förknippade attributen med 
Clas Ohlson. 

Det spridda resultatet kring dessa frågor tyder på att det fortfarande krävs arbete från 
Clas Ohlson för att skapa en tydlig bild kring arbetet med hållbar utveckling och 
bredden av frågans betydelse. Tvåvägskommunikation kan skapa intresse och involvera 
medarbetarna i arbetet med hållbar utveckling (Morsing, 2006, s. 243). Om Clas Ohlson 
kombinerar envägs- och tvåvägskommunikation kan detta även skapa en bättre relation 
mellan företaget och medarbetarna. Även Ruck och Welch (2012, s. 297) menade att 
tidigare studier kring intern kommunikation hade lagt för mycket fokus på kvantitet och 
kanaler av information istället för att lyssna på medarbetarna och involvera dem i 
arbetet.  Syftet med envägskommunikationen är att sprida ett sammanhängande budskap 
om hållbarhetsarbetet genom intern och extern kommunikation (Morsing, 2006, s. 240).  
Mazzei menade även att medarbetare berörs av extern kommunikation som företag 
skickar ut till allmänheten, vilket betyder att även allmän media berör medarbetarna 
eftersom de även tar del av sådan information (Mazzei, 2010, s. 222). Detta var särskilt 
viktigt när känslig information som berör företaget cirkulerade i media. En viktig aspekt 
av detta är att extern kommunikation som når både medarbetare och kunder bör ha nått 
medarbetarna internt så att kunderna inte tar del av informationen före medarbetarna. 
Detta kan vara viktigt när Clas Ohlson berörs av till exempel negativ media så
medarbetarna behöver kunna ge viktig och lugnande information till kunderna. En 
respondent menade att Clas Ohlson måste bli snabbare med att komma ut med sådan 
information till butikssäljarna så de kan skapa en dialog med kunden. Respondenten 
nämnde ett fall angående kemikalier i leksaker, respondenten menar att ledningen bör 
tillgodose med argument och fakta som säljarna kan ge till kunderna. Målet med 
corporate communication är att skapa en konsekvent image av företaget inför 
intressenter (Christensen et al., 2008, s. vi). Genom internal corporate communication är 
det även att kunna sprida image och värderingar externt via medarbetarna till kunder. 
Organisationen är beroende av det anseende för att upprätta hålla den image de 
eftersträvar bland intressenter (Cornelissen, 2011, s. 5). 

5.2 Organisationens stöd 

Denna dimension handlar om betydelsen av att organisationens stöd till medarbetarna 
(Ruck & Welch, 2012, s. 300). Ruck och Welch (2012) menade att medarbetarna är 
beroende av organisationens stöd i form av information och att känna sig 
välinformerade om vad som pågår inom organisationen. I viktig del i detta menade 
Ruck och Welch (2012, s. 295-296) var att det fanns en hängiven mellanchef 
förespråkar organisationens strategiska mål och värderingar. Det är viktigt att 
medarbetarna upplever ett stöd från organisationen så att de känner att deras arbete är 
värdefullt och att det bidrar till något i organisationen. I studien som gjordes på Clas 
Ohlson undersöktes organisationens stöd i form stöd från ledning via butikschefer men 
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även interna medier. Butikchefen ansågs vara medarbetarnas primära stöd för 
medarbetarna och interna kanaler som studerades som ett komplement till butikschefen. 
Hypotesen var att interna medier och utbildning skulle fungera som ett organisatoriskt 
stöd om butikschefen inte fungerade som ett tillfredställande stöd i kring frågor om 
hållbarhet. 

Teori och empiri visar på att medarbetarna på Clas Ohlson är beroende av en engagerad 
butikschef. Butikschefen är länken mellan medarbetarna och högsta ledningen. Före 
detta informationschefen berättade att butikschefen är den person som kan lyfta fram 
hållbarhetsfrågor från medarbetare på till exempel regionmöte och butikschefsmöte. 
Chefer i hierarkiska organisationer måste föregå som goda exempel genom dialog och 
kommunicera med medarbetarna. Om högre chefer involverar sig i intern 
kommunikation på olika nivåer kan även detta förbättra den uppåt och neråtgående 
kommunikationen inom organisationen (Falkheimer & Heide, 2011, s. 82). Flest 
respondenter i enkäten menade att responsen på åsikter om hållbarhetsarbetet var varken 
bra eller dålig. Även 29 respondenter menade att butikschefen var varken bra eller dålig 
och 20 respondenter menade att butikschefen var dålig och 8 respondenter svarade 
mycket dålig. Det är därför svårare för medarbetare på Clas Ohlson att både förstå och 
få användning för information kring hållbarhet om informationen inte förklaras för dem.

Många av medarbetarna var också skeptiska till många av de mediala interna kanalerna 
som används. Butikschefen kan däremot använda de interna kanalerna som ett 
komplement eller extra stöd. Interna kanaler som stöd för medarbetarna avviker från 
Ruck och Welch (2012) ursprungliga analysmodell som menade att för mycket fokus 
lades på interna kanaler. Interna kanaler har i denna analys inkluderats som stöd då det 
fanns brister i hierarkin. En viktig del av den interna kommunikationen är de interna 
medierna som till exempel intranät, nyhetsbrev, e-post och personaltidningen 
(Falkheimer & Heide, 2011, s. 83). Olika interna kanaler har identifierats som bättre och
sämre fungerande stöd för hållbarhetsarbetet på Clas Ohlson. Före detta 
informationschefen berättade att Clas Ohlson arbetat mycket med CO-bladet för att 
sprida information om hållbarhetsarbetet. Detta har visar sig vara ett möjligen lönsamt 
arbete då medarbetarna uppger att CO-bladet är den nuvarande bäst fungerade källan för 
den här typen av information (figur 8). Medarbetarna hade spridda åsikter kring övriga 
interna medier. Det fanns inget entydigt resultat som visade på ett tillvägagångssätt som 
i nuläget var övervägande bra eller övervägande dåligt. Flest respondenter tyckte att 
intranät och nyhetsbrev varken fungerade bra eller dåligt. Det visade sig dock att 
intranätet var det interna medium som flest tyckte att Clas Ohlson borde använda för 
information kring hållbarhet. De respondenter som öppet fick kommentera hur de ville 
ha information var även information via e-post efterfrågat. Före detta 
informationschefen var mer inne på att hållbarhetsarbetet skulle bli en naturlig del av 
arbetet och man inte ens skulle behöva använda hållbarhet som ord. Detta var även 
något som merparten av respondenterna var öppna till i form av informationsprodukter 
som till exempel skyltar och etiketter samt som en integrerad del av säljargument och 
produktutbildning (figur 8). 

Enkäten visade även att de som hade sett Clas Ohlsons utbildningsfilm hade bättre 
kunskap om hållbarhet än de som inte hade fått utbildning. 
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Har gått
utbildning

Kunskap                            Ja Nej Totalt
Mycket dålig 5 5
Dålig 1 5 6
Varken bra eller dålig 21 26 47
Bra 41 3 44
Mycket bra 7 7
Total summa 70 39 109

Tabell 2

Clas Ohlson presenterade utbildningsfilmen under år 2012 och butikschefen har ansvar 
för att den genomförs av medarbetarna. Av de respondenter som svarade hade 70 av de 
109 gått utbildningen. Före detta informationschefen menade att det ofta var en 
svårighet att se till att all utbildning genomförs även vid nyanställning. 

Har gått utbildning
Anställningstid                                   Ja Nej (blank) Totalt
1-4 år 22 15 37
5-10 år 22 14 36
Mer än 10 år 23 6 29
Mindre än 1 år 3 5 1 9
Total summa 70 40 1 111

Tabell 3

De som inte har sett filmen tycks inte bero på nyanställning. Före detta 
informationschefen menade även att det kunde vara så att olika butiker av någon 
anledning inte gjort viss utbildning. Detta tyder på ett bristande intresse från vissa 
butikschefer om så är fallet. Detta tycks vara en bristande länk för att utbildningen ska 
få eftersträvat genomslag då chefen är en viktig länk vid hierarkisk 
internkommunikation (Falkheimer & Heide, 2011, s. 81). Vilket även grundar sig i 
chefernas kompetens och kommunikativa färdigheter. Före detta informationschefen 
berättade att butikschefer troligen inte fick mer utbildning än någon annan kring hållbar 
utveckling. Trots att det har funnits en utbildning så efterfrågas det ändå ytterligare 
utbildning från anställda. I arbetet framgår det dock inte vad utbildningen innehöll eller 
på vilket sätt den förmedlades. Detta tycks överensstämma med medarbetarnas önskan 
och intresse kring mer information och praktiska förslag på hur hållbarhet kan användas 
i arbetet. Förändringar i kommunikationen skulle kunna ske med större fokus på dialog 
och innehåll (Ruck & Welch, 2011, s. 301). 

Resultatet från enkäten tyder på att de interna kanalerna kan användas bättre för 
kommunikation av hållbar utveckling. Respondenterna är positivt inställda till de flesta 
förslag på kanaler som presenterades i enkäten. Medarbetare är i behov av klar, 
konsekvent och fortlöpande kommunikation (Welch & Jackson, 2007, s. 186). Från 
enkäten framkommer även detta från en respondent som menar att kanalen egentligen 
inte har betydelse det är själva informationen som är viktig. Detta eftersom den typ 
information lämpligen kommer direkt från ledning berör organisationens övergripande 
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frågor som objektiv, mål, aktiviteter och åstadkommanden (Welch & Jackson, 2007, s 
186). Butikschefen är viktig, istället för att använda sig av kanaler som inte är 
tillfredställande är det viktigt att butikschefen förmedla viktig information till de 
anställda och hänvisar dem till lämpliga källor för ytterligare information. Ruck och 
Welch (2012, s. 297) menade att studier bör fokusera mindre på kanaler och processer 
och istället på meningsfullt innehåll som kan leda till dialog och mer engagerade 
medarbetare. Eftersom respondenterna inte tyckte att de interna medierna fungerade 
särskilt väl tyder även detta på att detta är något Clas Ohlson bör göra. För att detta ska 
kunna ske krävs dock en engagerad butikschef eller högre chef som rör sig på olika 
nivåer inom organisationen (Falkheimer & Heide, 2011, s. 82).  

5.3 Strategi, mål och värderingar

God intern kommunikation krävs för att alla medarbetare ska känna till organisationens 
mål och hur de ska arbeta för att nå dem (Heide et al., 2005, s. 17). Den absolut 
viktigaste källan till intern information var butikschefen, menade den före detta 
informationschefen. Arbetsplatsmöten och butikschefer fick mest negativ kritik av 
medarbetarna där flesta respondenter tyckte att de antingen var dåliga eller varken bra 
eller dåliga. För att information från ledning ska transporteras hela vägen fram till 
medarbetarna är de beroende av butikschefen. Butikschefer som var engagerade visade 
sig ofta ha ett personligt intresse för hållbar utveckling enligt informationschefen. 
Eftersom denna undersökning inte riktade sig åt butikschefer går det inte att påvisa att 
fallet är sådant. Det finns inget som visar på butikschefernas intresse mer än 
butikssäljarnas åsikter om butikchefens roll i detta. Vad detta beror på går inte att säga 
utan det kan bero på bristande intresse eller möjligtvis bristande kompetens och att 
butikschefen inte vet mer än medarbetarna eftersom det framgått tidigare att 
butikschefer troligen inte får mer utbildning. Dock är det värt att poängtera att 
butikschefer bör ha kännedom även om de kostnadsbesparingar det leder till och vad det 
kan ha för ytterligare effekter. Detta gäller alla butikschefer och medarbetare eftersom 
det kan få dem att bli mer intresserade av hållbarhetsarbetet (Uusi & Nurkka, 2010, s. 
310). 

Denna bristande kommunikationen mellan butikschef och medarbetare skulle kunna 
vara en av anledningarna till att medarbetarnas inte har en djupare förståelse för Clas 
Ohlsons hållbarhetsarbete (figur 7). Chefers uppgift är att förklara och reda ut oklarheter 
så att medarbetarna förstår betydelsen för deras egna och organisationens del 
(Falkheimer & Heide, 2011, s. 82). Detta betyder att information om hållbar utveckling 
som kommer från ledningen inte får sin fulla effekt. Det tycks även finnas en utmaning 
för intern kommunikation från ledning till butikschefen där ledningen bör informera 
butikschefer om alla fördelar som finns med hållbarhetsarbetet. 

En majoritet av medarbetarna var intresserade av att ha en person på arbetsplatsen som 
ansvarar för hållbarhetsfrågor. Även före detta informationschefen menar att det vore en 
bra idé och att den personen kan fungera som ett språkrör genom att lyfta fram frågor 
inom organisationen.
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5.4 Arbetsroll

Enkäten visar på att en bristande länk i arbetet med intern kommunikationen av 
hållbarhetsarbetet tycks vara att medarbetarna inte vet hur de kan arbeta med dessa 
frågor i det dagliga arbetet (figur 5). Resultatet från enkätundersökningen visar på att de 
anställda till viss del har kunskap om hur de bör arbeta med hållbar utveckling. För att 
medarbetarna ska kunna sätta organisationens mål till handling krävs kommunikation. 
Kommunikationen bidrar till ett gemensamt accepterande och överenskommelse 
organisationens mål (Heide et al., 2005, s. 17). Vilket gör att faktorn ”arbetsroll” också 
är beroende av den tidigare diskuterade dimensionen ”strategi, mål och värderingar”. 
Vid intervjun kom de fram att butikerna själva ska kunna visa på egna exempel i 
butiken. Intern kommunikation är en grundläggande aktivitet för alla organisation. Före 
detta informationschefen berättade om att skapa en allmän uppfattning om vad 
hållbarhet är. Han menade att företaget var inne i en fas där det var viktigt att alla 
förstod hur bred frågan med hållbarhet är. Det är möjligt att det fortfarande krävs en 
allmän förståelse för bredden hållbarhet bland medarbetarna. Corporate 
communications behöver inte definieras av andra typer av kommunikation så som till 
exempel marknads kommunikation. Meningen är att det ska vara ett sätt att tänka och 
bemöta kommunikation, det krävs dock att de är strategiska tillvägagångssätten är styrt 
från ledningen (Christensen et al., 2008). Det är först när alla medarbetare han en 
gemensam uppfattning om vad hållbarhet handlar om som de faktiskt förstår och kan 
implementera det i arbetsuppgifterna. Det kan vara svårt för medarbetare som inte har 
ett arbete som är direkt relaterat till miljöfrågor. Frågor som berör hållbarhet prioriteras 
därför inte av de anställda eftersom det kräver tid från andra uppgifter. Därför är det 
viktigt att även motivera medarbetarna om kostnadsbesparingarna som det kan leda till 
och ge praktiska och konkreta exempel för arbetet (Ussi-Rauva & Nurkka, 2010, s. 
310). Det behöver inte betyda att medarbetarna inte använder den kunskap de har idag 
utan att det möjligtvis kanske finns utrymme för att öppna upp till en dialog med till 
exempel kunden. Det tycks behövas tydligare styrning för hur medarbetarna kan 
implementera hållbarhetsfrågor praktiskt för att få fler medarbetare involverade, 
speciellt dem som saknar intresse för denna typ av frågor. 

5.5 Prestationer

Prestationer handlar om arbetet som medarbetarna utför och en återkoppling av detta. 
Genom återkoppling kan medarbetarna utveckla sin arbetsroll (Ruck & Welch, 2012, s. 
301). Medarbetarnas arbetsroll har betydelser för prestationer eftersom de måste ha en 
god kännedom om sina arbetsuppgifter för att kunna prestera väl. Arbetsrollen är därför 
en hygienfaktor medan prestationer istället kan skapa engagemang (Ruck & Welch, 
2012, s. 301). Medarbetarna var inte speciellt självsäkra när det kom till att 
kommunicera hållbarhet till kunden (figur 6). Tidigare i analysen har butikchefens 
betydelse för medarbetarna diskuterats. När det gäller återkoppling till medarbetarna 
visar sig detta ha betydelse för hur medarbetarna kan återkopplar hållbarhetsarbetet till 
deras arbetsuppgifter. Frågan som ställdes i enkäten handlade dock om arbetsplatsen 
respons på åsikter om hållbarhetsarbetet och handlade inte specifikt om butikschefen. 
Vilket vore mer i enlighet med Ruck och Welch (2012) ursprungsmodell då 
butikschefen är mellanchef och respondenternas närmaste kontakt. I enkäten framkom 
det att 54 % av respondenterna tyckte att arbetsplatsens respons på åsikter om 
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hållbarhetsarbetet fungerade bra eller mycket bra.  Av respondenterna tyckte 29 
personer att responsen var varken bra eller dålig, tre personer tyckte dålig och två 
personer mycket dålig. En övervägande del menade att deras kunskap inte var tillräcklig 
för att kunna hjälpa kunder att göra ett bättre val ur ett hållbarhetsperspektiv. Endast åtta 
personer svarade att de hade goda kunskaper att kunna implementera arbetet med
hållbarhet i kundmötet. Detta visar på att respondenterna inte kände att de hade 
tillräcklig kunskap för att kunna påverka kunden. Respondenternas svar tyder också på 
att det finns brister både i envägs- och tvåvägskommunikationen. 
Envägskommunikationen krävs för att grundläggande kunskap och hållbarhetsarbetet 
(Morsing, 2006, s. 240). 

Respondenterna visar dock en vilja att informera kunden om företagets 
hållbarhetsarbete. En respondent menade att det är något som de kan vara stolta över 
men de vet helt enkelt inte hur de själva kan påverka kunden. Detta är viktigt länk 
mellan Clas Ohlson och kunden och ett viktigt tillfälle att ta vara på. Information om 
hållbarhet som kommer ifrån medarbetarna upplevs ha hög trovärdighet hos 
konsumenter. Samtalet mellan kunden är ett snabbt tillvägagångssätt för medarbetarna 
att se att de kan påverka kunden och deras arbete ger resultat. Relationen medarbetare 
kund har inte varit en del av undersökningen men vore en intressant aspekt att 
undersöka vidare för återspegling av feedback och om detta skulle kunna fungera som 
engagerande för medarbetarna. Medarbetarnas möjlighet till att influera kunderna visar 
på betydelsen av att en trovärdig kommunikation mellan medarbetare och kunder 
existerar (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010, s. 301). Eftersom medarbetarna identifierat sina 
värderingar med Clas Ohlsons och att arbetet upplevs som prioriterat kan de leverera 
budskapet med en trovärdighet. Att medarbetarna har en uppfattning om var deras 
kunskapsnivå ligger skapar dock endast möjligheter för Clas Ohlson att vidareutveckla 
deras arbete gentemot kunden. De tycks finnas utrymme för förbättring och genom att 
Clas Ohlson skapar mer användbar information riktad till medarbetarna.  

5.6 Medarbetarröst 

En av frågorna handlade om huruvida respondenterna någon gång uttryckt sin åsikt om 
hållbarhetsarbetet och hur deras åsikter togs emot. Om de någon gång uttryck sin åsikt 
skulle de svara på frågan annars ombads de att låta bli att svara på frågan. Intressant var 
att av 68 personer hade 65 respondenter någon gång uttryckt sin åsikt. Det fanns en 
relativt stor grupp som tyckte att responsen varken var bra eller dålig, vilket skulle 
kunna bero på någon form av likgiltighet eller att ingenting händer när de uttrycker sin 
åsikt. Att få sin röst hörd var en av de kritiska komponenterna för att skapa mer 
engagerade medarbetare (Ruck & Welch, 2012, s. 301). I detta fall hade nästan alla 
respondenter försökt att få sin åsikt hörd men endast 22 respondenter tyckte att 
responsen var bra och 9 respondenter tyckte responsen var mycket bra. Vilket betyder 
att förutsättningarna för att skapa engagemang bland övriga 35 respondenter varit 
sämre. Värt att notera är att det inte framgår om deras åsikter var positiva eller negativa 
vilket kan ha haft betydelse för responsen. Däremot säger teorin av Ruck och Welch 
(2012) heller ingenting om detta.  

Detta är en av svårigheterna i stora komplexa organisationen. En nackdel vid hierarkisk 
kommunikation är att den är förlitar sig på chefers kompetens och förmåga att 
kommunicera. Det är även lätt att informationen fastnar på olika nivåer innan den når 
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fram och är därmed sprider sig långsamt (Falkheimer & Heide, 2011, s. 81).  Före detta 
informationschefen tar upp CO-bladet som ett alternativ för att få sin åsikt hörd. Han 
menade att det finns ibland vissa anledningar till att det alltid inte kan gå så snabbt. 
Trots detta måste man ändå få medarbetarna att förstå att de kan påverka på olika sätt. 
Han tryckte dock på att det är viktigt att inte ge upp, trycka på med idéer, höra av sig 
och engagera sig. Att höra av sig till en tidning för att eventuellt kunna publiceras kan 
kännas omständligt för medarbetarna. Analysmodellen byggde på antagandet om det 
krävs en hängiven mellanchef (Ruck & Welch, 2012, s. 279). Medarbetarna på Clas 
Ohlson är därmed beroende av en hängiven butikschef. Resultatet från enkäten och 
uppmaningen från före detta informationschefen tyder på att medarbetarna måste 
involveras bättre och deras röster måste höras av ledningen. Genom att inte inkludera 
medarbetarna i beslutsprocesser misslyckas företag att utnyttja medarbetarnas möjlighet 
att fungera som kommunikatörer inför kunder menade Ligeti och Oravecz (2008, s. 
137). Detta menade de är en konsekvens av att företag använder envägskommunikation. 
Det kan därför vara viktigt att nya tillvägagångssätt ses över som inkluderar 
medarbetarna (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010, s. 300).

Analysmodellen berör inte informell kommunikationen mellan medarbetare. 
Kommunikationen förlitar sig på ledning eller stöttande mellanchef. Ett komplement till 
denna hierarkiska kommunikation skulle kunna vara informell kommunikation. 
Informell kommunikation fungerar som ett komplement till formell kommunikation. 
Det är ett snabbt, billigt och tillförlitligt sätt då informationen kommer inifrån 
organisationen (Falkheimer & Heide, 2011, s. 86). Det kan vara viktigt att lyfta bloggen 
och forumet som finns på intranätet. En medarbetare kan då nå ut till många 
medarbetare på ett snabbt och enkelt sätt. På bloggen och forumen finns det då också
möjlighet att skapa en diskussion. Vilket kan leda till en meningsskapande process 
(Falkeheimer & Heide, 2011, s. 86). 68 % av respondenterna visar ett intresse av att ta 
del av mer information kring hållbar utveckling vilket visar på att det finns intresse 
bland medarbetarna. Det är svårt att veta om övriga personer saknar intresse eller om de 
tycker är den existerande informationen är tillräckligt. Däremot hade 65 av 68 
respondenter någon gång uttryck sin åsikt om hållbarhetsarbetet vilket tyder på att 
nästan alla någon gång involverat sig i frågan och det är något som Clas Ohlson borde 
ha tagit vara på. 
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6 Slutsatser

Detta kapitel presenterar de slutsatser som dragits utifrån studien av intern 
kommunikation av hållbar utveckling gentemot medarbetare. Slutsatsen diskuterar 
också hur arbetet på Clas Ohlson kan förbättras, detta genom att uppmärksamma både 
det som fungerade bra och det som fungerade sämre. Analysmodellen fungerade som 
inspiration och ett verktyg för att analysera och utvärdera intern kommunikationen av 
hållbar utveckling på Clas Ohlson. Slutsatserna presenteras utifrån de frågor som 
studien avsåg att svara på.

 Hur används intern kommunikation på Clas Ohlson för att kommunicera 
hållbarhetsfrågor till medarbetare?

Resultatet från studien visade att både envägs- och tvåvägskommunikation är viktiga 
grundläggande delar för intern kommunikation av hållbarhetsfrågor. Både envägs- och 
tvåvägskommunikation av hållbarhetsfrågor kunde användas bättre på Clas Ohlson.
Interna medier togs upp som komplement till analysmodellen. Många respondenter 
tyckte dock att de interna medier som presenterades inte fungerade tillfredställande. 
Tydlig envägskommunikation ger medarbetarna en grundläggande kunskap om 
hållbarhetsarbetet. Det krävs även tvåvägskommunikation för att förbättra 
hållbarhetsarbetet, genom att skapa dialog och involvera medarbetare. Kunskaperna om 
hållbarhetsarbetet var spridda inom företaget en del anställda hade bra kunskap och var 
intresserade av hållbarhetsarbetet. För att medarbetarna ska kunna engagera sig i 
hållbarhetsarbetet är det viktigt att de känner till företagets strategi, mål och värderingar. 

Medarbetarna på Clas Ohlson visste inte riktigt hur de skulle arbeta med 
hållbarhetsfrågor vilket tydde på bristande intern kommunikation från både ledning 
genom interna medier och butikschefen. Resultatet från enkäten visade att butikschefen 
hade en viktig roll för arbetet med hållbar utveckling och även den interna 
kommunikationen. För att arbetet med hållbar utveckling ska kunna förbättras på Clas 
Ohlson krävs en engagerad butikschef som kan engagera medarbetarna. Många 
respondenter visade ett visst intresse för hållbarhet, 65 av 68 respondenter hade gjort sin 
röst hörd angående frågor kring hållbarhet. Trots detta var endast 68 % av 
respondenterna intresserade av att ta del av mer information kring ämnet. Det fanns en 
grupp respondenter som visade intresse för ämnet och för att lära sig mer. Därför är det 
viktigt att butikschefen uppmärksammar dessa medarbetare och deras engagemang så 
att det inte går förlorat. Trots att butikschefer fick kritik visade det sig att vissa 
arbetsplatser har butikschefer som arbetar bra med hållbarhetsfrågor enligt enkäten.

 Hur påverkas medarbetarnas engagemang av intern kommunikation?

För att dimensionerna i analysmodellen skulle kunna bidra till mer engagerade 
medarbetare krävdes det att vissa stöttande funktioner uppfylldes så att medarbetarna 
vet hur de behöver prestera. Ruck och Welch (2012) menade att medarbetarna är i 
behov av organisatoriskt stöd och feedback. Det är av intresse att kompetensen kring 
hållbarhet och intern kommunikation säkerhetsställs hos butikschefer på Clas Ohlson. 
De kan förklara syftet med hållbarhetsarbetet för medarbetarna så de förstår 
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organisationens mål, strategi och vilka värderingar som eftersträvas. Ett bristande 
engagemang hos mellanchefer skapar sämre förutsättningar för att skapa engagemang 
bland medarbetarna. 

Trots att respondenterna i enkäten inte associerade Clas Ohlson med miljövänligt 
upplevde ändå medarbetare att hållbarhetsarbetet prioriterades. Det är därför viktigt att 
miljöarbetet lyfts fram från ledningen genom butikschefen så att medarbetarna förstår 
betydelsen av arbetet. För att hållbarhetsarbetet ska upplevas som trovärdigt måste 
företaget involvera sina intressenter (Morsing, 2005, s. 239). Om medarbetarna inte 
upplever Clas Ohlson som ett miljövänligt företag bör de involveras mer i 
hållbarhetsarbetet. Då krävs det att organisationen har en fungerande 
tvåvägskommunikation.  Medarbetarna kan ge feedback så att förändringar kan ske 
vilket skulle kunna skapa ett mer trovärdigt hållbarhetsarbete. Analysmodellen menade 
även att om medarbetarna känner stöd från organisationen och får möjlighet att ge 
feedback skulle detta kunna leda till ökat engagemang bland medarbetarna. Vilket bör 
utvecklas vidare inom Clas Ohlson. Ytterligare en faktor som var avgörande för 
skapande av engagemang var att medarbetarna kunde identifiera sig med 
organisationens värderingar och även känna att det kunde förespråka dessa. 
Respondenterna menade att de upplevde att Clas Ohlsons värderingar och image 
överensstämde med deras egna, vilket baserades på var deras egna kunskaper om 
företagets värderingar. Det krävs en djupare undersökning för att säkerhetsställa 
medarbetarnas kunskaper för att se om de överensstämmer med Clas Ohlsons 
värderingar och image. 

Resultatet från undersökningen har använts för att undersöka vilka förutsättningar det 
finns för att skapa större engagemang i Clas Ohlsons butiker. Enkäten var ett sätt att 
undersöka respondenternas intresse och kunskap om hållbar utveckling och hur 
kommunikationen kring detta fungerade. Tanken med undersökningen var att få en 
överblick i hur situationen bland medarbetarna såg ut på Clas Ohlson. Resultatet från 
undersökning gick dock inte att generalisera för hela Clas Ohlson utan endast för de 
respondenter som genomfört undersökningen.

Mina förslag på åtgärder i Clas Ohlsons plan för hållbart arbete är:

 Ge mer konkreta och praktiska exempel för hur hållbarhetsarbetet kan 
implementeras i det dagliga arbetet. Involvera och uppmuntra till dialog med 
medarbetarna. Detta för att skapa bättre tvåvägskommunikation och trovärdighet 
av hållbarhetsarbetet bland medarbetarna. Uppmuntra medarbetarna till dialog, 
lyssna och involvera för att skapa engagemang.

 Implementera hållbarhetskonceptet i produkt/säljutbildningar för att skapa bättre 
kännedom om ämnet och på så sätt förbättra envägskommunikationen. 

 Upplysa butiker om vilka åtgärder de kan införa för att dels göra 
kostandsbesparing samt fungera och agera som ett levande och trovärdigt 
exempel för kunden. 

 Skapa tydligare ledarskap på arbetsplatser kring hållbar utveckling. Mer ansvar 
krävs från butikschef som både lyfter frågan och involverar på medarbetarna i 
hållbarhetsarbetet. 
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6.1 Förslag till vidare forskning

Förslag till vidare forskning är att undersöka hur butikschefens roll påverkar 
medarbetarna på de olika arbetsplatserna i form av en kvalitativ undersökning. Det vore 
även intressant att undersöka om informell kommunikation kan fungera som ett 
komplement till internal corporate communication eftersom Ruck och Welch (2012) 
förespråkar kommunikation genom ledning och mellanchef. En kundinriktad 
undersökning skulle även kunna göras för att undersöka effekten av internal 
communication corporate hos andra intressenter. Hur kunderna uppfattar hur företag 
inom handeln arbetar med hållbar utveckling och det påverkar deras inställning 
gentemot företagen. 
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7 Sammanfattning

Kommunikation av hållbar utveckling har blivit en allt viktigare del av företags 
varumärkesbyggande och image. Hårdare krav från allmänhet har lett till att företag har 
börjat prioritera arbetet med hållbarhet. En viktig del av detta är företagens medarbetare. 
Medarbetarna upplevs som en trovärdig källa för att sprida informationen till 
intressenter. Image och värderingsrelaterad information kan spridas med hjälp av 
internal corporate communication där målet är att skapa en gemensam bild över 
företagets image bland intressenter. Uppsatsen avsåg att undersöka hur intern 
kommunikation av hållbar utveckling fungerar ur ett medarbetarperspektiv för att sprida 
organisationens image och värderingar. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur och 
varför intern kommunikation används för att påverka medarbetarnas kunskap och 
engagemang kring arbetet med hållbar utveckling på deras arbetsplats. Utifrån 
hypotesen att det går att sprida image- och värderingsrelaterade frågor med intern 
kommunikation och skapa mer engagerade medarbetare ämnade uppsatsen att svara på 
frågorna:

 Hur används intern kommunikation på Clas Ohlson för att kommunicera 
hållbarhetsfrågor till medarbetare?

 Hur påverkas medarbetarnas engagemang av intern kommunikation?

En enkätundersökning genomfördes av butikssäljare på detaljhandelsföretaget Clas 
Ohlsons intranät. En intervju utfördes med företagets före detta informationschef och 
hållbarhetsansvarig. För att undersöka och analysera arbetet på Clas Ohlson användes 
en analysmodell av Ruck och Welch (2012) som bygger på internal corporate 
communication. Analysmodellen användes som inspiration för att undersöka hur arbetet 
med värderings och imagerelaterade frågor i form av hållbarhetsarbete kan förbättras på 
Clas Ohlson. Ruck och Welch (2012) menade att det finns sex dimensioner som ligger 
till grund för att skapa engagerade medarbetare. De dimensioner som undersöktes och 
analyserade i uppsatsen var:

 Identifikation 
 Organisationens stöd 
 Strategi mål och värderingar 
 Arbetsroll 
 Prestationer 
 Medarbetarröst

Dimensionerna analyserades med teori inom intern kommunikation och internal 
corporate communication för att undersöka vilken potential det fanns att skapa ett ökat 
engagemang bland medarbetarna på Clas Ohlson. Resultatet från undersökningen visade 
att Clas Ohlsons värdegrund var relativt stark enligt respondenterna och överrensstämde 
deras egna. Arbetet med hållbar utveckling kunde dock bli tydligare när det gällde 
medarbetarnas involvering i arbetet och i deras arbetsroll. Tydligare intern 
kommunikation och stöd kring hållbar utveckling och arbetsrollen samt större stöd och 
involvering från butikschef var de dimensioner som med hjälp av åtgärder skulle kunna 
engagera medarbetarna mer och få bättre kunskap om hållbarhetsarbetet.  
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Bilaga A- Enkätundersökning

Hej!

Jag heter Sofie Bengtsson och jag jobbar som säljare på Clas Ohlson i Helsingborg. 
Denna undersökning är en del av mitt examensarbete vid Högskolan i Borås. Den tar 
inte mer än ett par minuter att genomföra. Syftet med denna enkät är att ta reda på hur 
du som butikssäljare arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbar 
utveckling i din butik. CSR och hållbar utveckling handlar om Clas Ohlsons 
ansvarstagande för miljö, ekonomi och samhälle, samt att vara ett etiskt företag. Ni 
säljare är en viktig del av Clas Ohlson och detta arbete. Därför är era tankar och åsikter 
mycket betydelsefulla. Tack för att du bidrar till undersökningen och för din hjälp med 
detta arbete!

Vänliga hälsningar
Sofie

Enkätundersökning om CSR för butikssäljare

Sida 1
1. Är du man eller kvinna?
Man
Kvinna

2. Vilken är din ålder?
Under 20
20-29
30-39
40-49
50-59
Över 60

3. Hur länge har du jobbat på Clas Ohlson?
Mindre än ett år
1-4 år
5-10 år
Mer än 10 år

4. Hur väl känner du till innebörden av Corporate Social Responsibility (CSR) och 
hållbar utveckling? Det vill säga företags ansvar för miljö, ekonomi och samhälle. 
En hållbar utveckling efterstävas genom att tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers behov av till exempel naturresurser.
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig
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5. Har du sett filmen som handlar om Clas Ohlsons arbete med CSR?
Ja
Nej

6. Hur god är din kännedom om Clas Ohlsons arbete med CSR?
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig

7. Hur upplever du att de interna kanalerna fungerar för att ta del av information 
kring Clas Ohlsons arbete med CSR?
Mycket bra Bra
Varken bra eller
dålig Dåligt Mycket dåligt Ingen åsikt
Intranät
CO-bladet
Internutbildning
Nyhetsbrev/Säljbrev
Möten
Butikschef
Annat

8. Hur bör Clas Ohlson internt kommunicera information av CSR?
Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del Instämmer inte alls
Intranät
CO-bladet
Utbildningsfilm
Internutbildning
Informationsprodukter (tex.
broschyrer, skyltar och vepor)
Som en del av
säljargument/produktutbildning
Annat

9. Har du någon gång uttryckt din åsikt om hur ni arbetar på din arbetsplats med 
CSR? Till exempel miljötänk kring
skötsel av butik och hantering av varor. Om ja, hur togs dina åsikter emot?
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

10. Jag har god kännedom om hur jag förväntas arbeta på min arbetsplats med 
CSR.
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer till viss del
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Instämmer inte alls

11. Jag har tillräcklig kunskap om CSR för att kunna upplysa kunder om hur de 
kan göra bättre köp. Till exempel genom
att köpa produkter som är långsiktigt bättre för miljön.
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer till viss del
Instämmer inte alls

12. Skulle du vilja ha en medarbetare på din arbetsplats som ansvarar för CSR-
frågor som du kan vända dig till?
Ja
Nej
Vet ej

13. Hur väl överensstämmer din egna värderingar med Clas Ohlsons värdegrund 
och etiska ansvarstagande?
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

14. Jag upplever att Clas Ohlson prioriterar arbetet med CSR.
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer till viss del
Instämmer inte alls

15. Vilka av nedanstående ord associerar du med Clas Ohlson och vad företaget 
står för? Du kan välja mer än ett
alternativ.
Brett och prisvärt sortiment
Smarta produkter
Miljövänlig
Bra kundservice
Vardagens problemlösare
Etiskt företag
Kunnig personal
Ansvarstagande

16. Skulle du vilja veta mer om CSR och hur du kan applicera det praktiskt i ditt 
dagliga arbete?
ja
nej

16a. Om du svarat ja på föregående fråga, ange gärna på vilket sätt du vill ha 
informationen
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Bilaga B- Intervjuguide

Hur skulle du definiera Clas Ohlson strategiska plan kring CSR och hållbar utveckling? 
Och vad är målet?

I vilken utsträckning arbetar Clas Ohlson med Corporate communication? Dvs. hur 
arbetar Clas Ohlson med att framträda en konsekvent image av organisationer genom 
fler publik, intressenter så som kunder och medarbetare. 

Hur arbetar Clas Ohlson för att upprätta hålla denna image? Dvs hur arbetar CO med 
strategisk kommunikation för att sprida värderingar och imageskapande. 

Vilken image önskar Clas Ohlson ha bland intressenter, så som kunder och anställda?

Hur ser CO till att behålla sin integritet? Hur ser ni till att handla efter värderingar så att 
inte en klyfta skapas mellan retorik och verkligheten? Finns det några svårigheter med 
detta? 

Hur kommunicerar Clas Ohlson ut information gentemot de anställda? Vilka kanaler 
används för intern kommunikation? 

Finns det nya kanaler som företaget funderar på att använda?

Får anställda praktiska exempel för hur kan arbeta mer aktivt med frågor som berör 
hållbar utveckling och så fall på vilket sätt?

Hur upplever du att anställdas inställning är gentemot frågor hållbarhetsfrågor? Hur god 
är deras kännedom? Upplevs det vara ett ”svårt” ämne? 

Finns det möjlighet för anställda att på ett lätt sätt ge feedback på frågor som berör 
hållbar utveckling?

En av svårigheterna med att få de anställda att arbeta med bland att miljöfrågor är att de 
anses det vara ett avlägset ämne. Ofta pga. Tidbrist kan de även bortprioriteras. Hur tror 
du man kan få bort denna stämpel?

Hur förväntas medarbetare arbeta med frågor kring CSR i det dagliga arbetet?

Hur kan medarbetare ge feedback på arbetet med CSR? 

Tror du att genom att involvera de anställda mer i arbetet med CSR, kan leda till ett ökat 
engagemang?

Vilket ansvar har butikschefen i arbetet med CSR gentemot sin anställda?

Vilken typ av utbildning får butikschef? 

Teamleaders?
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Hur uppmanas chefer att utbilda sina anställda? 

Hur viktigt är de att de anställda delar Clas Ohlsons värderingar? 

Hur integreras CSR-arbetet i den dagliga verksamheten ute i butikerna?

Clas Ohlson har en väldigt tydlig företagskultur, har hållbar utveckling blivit en allt mer 
viktigare del av ”clas ohlson-andan” är tidigare? Vilken utveckling har skett? 

Skulle du vilja förklara hur Clas Ohlson genomför en kampanj som riktar sig gentemot 
hållbar utveckling. Exempelvis Rädda Barnen kampanjen och hur den genomförs? 

Vad tror du om idén att var arbetsplats har en CSR-ansvarig som medarbetarna kan 
komma till med frågor och som även kan informera de anställda om ”CSR-händelser”. 

I en tidigare undersökning som gjorts på Clas Ohlson visade det sig att chefer 
intresserade sig för CSR-frågor och upplevde informationen som trovärdig och genuin. 
De kände dock att det fanns en avsaknad av exempel för hur man kan arbeta praktiskt 
med dessa frågor. Är detta något som har förändrats inom företaget? Finns det exempel 
på hur butikschefer kan arbeta med dessa frågor praktiskt? 

Behandlas CSR som ett ämne för sig eller är det integrerat genom verksamheten på HK. 
Till exempel inköp, marknadsföring osv.

Är CSR implementerat i säljutbildningar?

Hur är din framtidsvision om arbetet med CSR? Vilka potential ser du? Har ni några 
nya projekt på gång? 


