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Syfte  Att bidra med ökad förståelse kring hur svenska företag väljer att 
gestalta betydelsen av att CSR blir en angelägenhet för 
internkommunikationen. 

 

Metod Kvalitativa intervjuer med svenska företag som arbetar med CSR. 
Dessa intervjuer har sedan analyserats ur ett kritisk-retoriskt 
perspektiv. 

 
Huvudsaklig slutsats  Det kan konstateras att företagen är noga med att understryka att 

det är genom den interna kommunikationen som medarbetarna 
kan bli medvetna om företagets CSR-arbete och att deras 
medvetenhet är betydelsefull för företagets anseende. I deras 
gestaltningar återkommer ord som stolthet, tillit och trovärdighet 
med jämna mellanrum. Makt- och påverkansaspekten av den 
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internkommunikationen som mycket stor och som något 
nödvändigt för företagets överlevnad. 

 

Nyckelord CSR, internkommunikation, gestaltning 



 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING ................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................... 4 
1.2 Mål, frågeställning och syfte ..................................................................................... 5 
1.3 Uppsatsens disposition .............................................................................................. 5 

2. TEORETISKT RAMVERK ........................................................................................ 7 
2.1 Corporate Social Responsibility ............................................................................... 7 
2.2 Intern kommunikation ............................................................................................... 8 
2.3 Intern marknadsföring ............................................................................................... 9 
2.4 Balmer och Greysers multipla identiteter ................................................................. 9 
2.5 Gestaltningsteori ..................................................................................................... 10 
2.6 Makt ........................................................................................................................ 11 
2.7 Tidigare forskning ................................................................................................... 12 

2.7.1 Tidigare forskning kring CSR och internkommunikation ............................... 12 
2.7.2 Tidigare forskning kring gestaltning ................................................................ 13 

3. METOD ....................................................................................................................... 15 
3.1 Kvalitativ metod...................................................................................................... 15 
3.2 Urval och empiri ..................................................................................................... 15 
3.3 Intervjuguide och intervjuprocess ........................................................................... 16 
3.4 Metodkritik ............................................................................................................. 17 

4. RESULTAT OCH ANALYS ...................................................................................... 18 
4.1 Gestaltningen av internkommunikationens betydelse ............................................. 18 

4.1.1 Utmaningar för internkommunikationen ......................................................... 20 
4.1.2 Tillit och transparens ....................................................................................... 24 

4.2 Medarbetarna .......................................................................................................... 27 
4.2.1 Medarbetarnas betydelse för företagsidentiteten ............................................. 28 
4.2.2 Maktaspekten ................................................................................................... 30 
4.2.3 Strategier för CSR-kommunikationen ............................................................. 31 

5. SLUTDISKUSSION .................................................................................................... 33 
5.1 Förslag till vidare forskning .................................................................................... 35 
5.2 Efterskrift ................................................................................................................ 36 

6. REFERENSFÖRTECKNING ................................................................................... 38 
6.1 Intervjuer ................................................................................................................. 38 
6.2 Tryckta källor .......................................................................................................... 38 

Bilagor ............................................................................................................................... 41 

 



 4

1. INLEDNING 

 
I detta inledande kapitel presenterar jag och ger en kort bakgrund till det ämne jag valt 
för min uppsats. Jag presenterar också studiens syfte och mål och lyfter de 
frågeställningar som ligger till grund för studien. 

 

1.1 Bakgrund 
Dagens företag måste hela tiden arbeta för att stärka marknadens och allmänhetens 
förtroende för deras företag och den verksamhet de bedriver. Varje intressent har sitt krav 
på företaget, antingen vad det gäller produktivitet, anställningsvillkor eller avkastning. 
Förutom det ökar kravet att företaget ska tänka på miljön och de sociala effekter som den 
verksamhet de bedriver kan ha (Borglund et al 2012). Corporate Social Responsibility, 
CSR, har därför blivit ett allt vanligare begrepp i företagens verksamhetsplan, där frågor 
om värdegrund och ansvarstagande står i centrum (Jutterström & Norberg 2011).  
 
CSR handlar i grund och botten om att företagen identifierar de effekter som företagets 
verksamhet kan ha på de samhällen de verkar i och ser till att man genom att agera och 
arbeta på ett visst sätt förbättrar dessa förhållanden (Borglund, De Geer & Hallvarsson 
2009). De individer och grupper i det samhälle där företaget är verksamma har blivit en 
allt viktigare intressentgrupp och är tillsammans med företagen en viktig del i att sätta 
ramar för hur det sociala ansvarstagandet ska gå till. Kommunikationen med 
intressenterna är följaktligen en av de viktigaste delarna i arbetet med CSR-frågor 
(Grafström, Göthberg & Windell 2008). 
 
Men det är inte enbart den externa kommunikationen som är viktig i samband med CSR. 
Det sägs att det som sker inom företaget har en minst lika stor påverkan på vad effekten 
blir av att arbeta med CSR. De CSR-frågor som företaget arbetar med måste genomsyra 
verksamheten och helst, om det inte redan är det, bli en del av deras värdegrund. Att 
involvera och engagera medarbetarna i företagets ansvarstagande bidrar till att stärka 
företagets trovärdighet både internt och externt. Om företagen upplevs ge medarbetarna 
en central roll får leder det ofta även till att företagets anseende ökar (Jutterström & 
Norberg 2011).  
 
Gränserna mellan den interna och den externa kommunikationen blir allt mer otydliga. 
Hur företagen framställer sitt interna kommunikationsarbete i samband med CSR blir 
därför viktigt för hur de uppfattas av omgivningen. Det är av betydelse vad de väljer att 
framhäva och vad de väljer att inte lyfta fram (Falkheimer & Heide 2007). 
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1.2 Mål, frågeställning och syfte 
Målet med min uppsats är att studera hur svenska företag väljer att kommunicera 
betydelsen av att CSR blir en del angelägenhet för internkommunikationen. För att göra 
detta har jag därför tagit fram denna övergripande frågeställning som jag arbetar utefter: 
 
1. Hur väljer svenska företag att gestalta betydelsen av att CSR blir en angelägenhet för 
internkommunikationen? 
 
Ur denna övergripande frågeställning har jag också tagit fram denna delfrågeställning: 
 
2. Vad tillskrivs medarbetarna för roller i CSR-arbetet? 
 
Syftet med min uppsats är således att bidra med ökad förståelse kring hur svenska företag 
väljer att sätta ord på och gestalta betydelsen av att CSR-arbetet förankras och diskuteras 
internt i företaget. Då det sätt på vilket företagen ramar in ett visst fenomen påverkar hur 
omgivningen ser på företaget anser jag att detta problemområde är intressant att studera 
vidare. Eftersom CSR dessutom är ett så aktuellt begrepp anser jag därför att just CSR är 
ett ämne där gestaltningen är värd att studera. 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 utgörs av en inledning, vilken ger en överblick över min uppsats och 
presenterar uppsatsens mål, frågeställningar och syfte. 
 
I kapitel 2 presenterar jag mitt teoretiska ramverk. Däri ryms de begrepp och teorier som 
ligger till grund för min uppsats. Dessa är CSR, intern kommunikation, intern 
marknadsföring, teorin om multipla identiteter och gestaltningsteori. Kapitlet redovisar 
också vad vi vet om problemområdet genom tidigare forskning. 
 
Kapitel 3 är ett metodkapitel. Där presenterar jag och argumenterar för mitt val av metod. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. 
 
I kapitel 4, resultat och analys, presenterar jag mina resultat och analyserar de sedan med 
hjälp av mina begrepp och teorier samt tidigare forskning i ämnet. Jag redogör först för 
hur företagen pratar om CSR som en angelägenhet för den interna kommunikationen 
samt om medarbetarnas roll i sammanhanget. Därefter analyserar jag detta ur ett 
gestaltningsperspektiv. 
 
I kapitel 5 finns uppsatsens slutdiskussion. Här lyfter jag och utvecklar det mest 
väsentliga av mitt resultat för att besvara mina frågeställningar och diskutera företagens 
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gestaltning utifrån ett vidare perspektiv. I kapitlet finns också en efterskrift. Kapitlet 
avslutas med förslag till vidare forskning. 
 
I kapitel 6, som är det sista kapitlet, presenterar jag mina referenser.  
 
Efter dessa kapitel följer de bilagor som jag hänvisat till i uppsatsen. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
 

I det här kapitlet presenteras de begrepp och teorier som utgör uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt. Dessa är CSR, intern kommunikation, intern marknadsföring, teorin om 
multipla identiteter, gestaltningsteori och makt. Kapitlet redovisar också tidigare 
forskning som är relevant för området CSR i internkommunikationen och gestaltning. 

 
 

2.1 Corporate Social Responsibility 
Företag och organisationer strävar ständigt efter att öka sitt så kallade anseendekapital. 
Ett gott anseende kan hjälpa företagen att bygga relationer, locka investerare och stå 
starkare i krissituationer (Grafström, Göthberg & Windell 2008). Ett sätt att öka sitt 
anseendekapital som har blivit allt populärare är att ägna sig åt socialt ansvarstagande – 
CSR. CSR handlar i grund och botten om företagens samhällsansvar och att företagen 
både tar och redovisar sitt ansvar gentemot sina intressenter, såsom leverantörer, kunder, 
konsumenter, samarbetspartners eller medarbetarna i det egna företaget. Ett företag som 
arbetar med CSR identifierar de effekter som företagets verksamhet kan ha på de 
samhällen de verkar i och ser till att man genom att agera och arbeta på ett visst sätt 
förbättrar dessa förhållanden. Det kan röra sig om säkrare och miljövänligare produkter, 
sänkta utsläpp eller ökad mångfald och jämställdhet (Borglund, De Geer & Hallvarsson 
2009). Det finns flera begrepp som alla har med CSR att göra och olika företag använder 
olika begrepp för att beskriva sitt arbete. Andra vanliga begrepp, förutom CSR, är 
hållbarhetsarbete, socialt ansvarstagande, samhällsansvar och ansvarsfullt företagande. 
 
Man kan också tala om två typer av CSR. Den första typen innebär ovan nämnda 
ansvarstagande för företagets egna produktionsprocesser och påverkan på omvärlden. 
Den andra typen kan kallas allmänt samhällsstöd och har inte med företagets egen 
verksamhet att göra. Det kan till exempel handla om att stödja och skänka pengar till 
välgörenhetsorganisationer av olika slag (Jutterström & Norberg 2011). Per Grankvist 
(2012) menar att man kan dela upp CSR i tre olika områden; ekonomiskt ansvarstagande, 
miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. Att arbeta med CSR-frågor kan 
bidra till en enhetlig syn på ett företag och dess rykte. Det blir också lättare att rekrytera 
medarbetare och att öka medarbetarnas lojalitet gentemot företaget (Tench & Yeomans 
2009). Många företag vill idag marknadsföra sig som goda företag som tar ansvar för mer 
än den egna ekonomiska vinningen. Men för att bli framgångsrik inom CSR krävs att den 
interna och externa kommunikationen är samordnade. Om inte CSR-arbetet är förankrat 
hos medarbetarna är förutsättningarna att övertyga de externa intressenterna betydligt 
mindre (Heide et al 2012). 
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2.2 Intern kommunikation 
Den här uppsatsen handlar om företagens gestaltning av internkommunikationens 
betydelse för företagets CSR-arbete. För att enklare förstå just internkommunikationens 
betydelse måste man först veta vad intern kommunikation innebär och hur processen går 
till. Det här avsnittet presenterar därför just detta. 
 
Intern kommunikation är den kommunikation som sker inom ett företag. Den är en 
grundförutsättning för att företag och organisationer överhuvudtaget ska kunna skapas, 
existera och utvecklas. Den är inte bara viktig för ledningen i ett företag utan också för 
medarbetarna eftersom de har ett behov av att coacha varandra, skapa dialoger och fatta 
självständiga beslut (Heide, Johansson & Simonsson 2012).  
 

Kommunikation är en mellanmänsklig process vari ett visst symboliskt 
innehåll genom överföring och/eller delning görs gemensamt för flera. 
(Jansson 2009) 

 
Kryger Aggerholm et al (2010) tillskriver den interna kommunikationen fyra 
huvudfunktioner i ett företag. Den första är en social funktion, vilket innebär att den ska 
skapa en känsla av gemenskap och samhörighet, vilket kan leda till motivation och 
stolthet. Internkommunikationens expressiva funktion handlar om att den kan skapa 
identitet och självbekräftelse. Den tredje funktionen är en informationsfunktion, 
internkommunikationen kan alltså överföra eller framföra information, ge svar på frågor 
och reducera osäkerhet. Till sist har internkommunikationen också en kontrollfunktion, 
vilket handlar om att den kan styra och påverka de processer och riktlinjer som finns i 
företaget. 
 
Enligt Kryger Aggerholm et al (2010) finns det två skilda uppfattningar om hur man ser 
på internkommunikation. Den första är den funktionalistiska grunduppfattningen, där 
man ser internkommunikation som något som överför information. Den andra 
uppfattningen kallas den konstitutionella, i vilken man anser att internkommunikationen 
delar information. De olika uppfattningarna kan alltså benämnas överföringssynsättet och 
delningssynsättet. 
 
Om detta talar även Heide, Johansson och Simonsson (2012). De menar att man inom 
överföringssynsättet ser kommunikation som en envägskommunikation där målet är att 
sända information och få mottagaren att synkronisera med sändaren. Överförings-
synsättet kallas ofta även transmissionssynsättet. Detta synsätt har dock fått en hel del 
kritik eftersom det bortser från problematiken kring mottagarens tolkning av 
informationen. Man utgår ifrån att den information man sänder ut kommer att tas emot i 
precis samma form av mottagaren, vilket sällan är fallet. Idag är därför delningssynsättet 
mer populärt, där kommunikationen ses som en gemensam process. Delningssynsättet ser 
kommunikation som en tvåvägskommunikation där målet är meningsskapande mellan de 
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parter som kommunicerar. De parter som kommunicerar är alltså betydligt mer jämställda 
här än i delningssynsättet och man är medveten om att de budskap man sänder ut kan 
tolkas olika beroende på bland annat omgivningen och personerna som kommunicerar. 
 
Ett vanligt problem vad gäller kommunikation är att många företag tenderar att sätta en 
allt för stor tilltro till att information i sig kan lösa ett problem. Man glömmer då bort att 
det inte handlar om att medarbetarna inte har tillgång till informationen utan om hur de 
tolkar informationen och agerar utifrån den information de får. Svårigheter med att 
kommunicera behöver alltså inte nödvändigtvis bero på att ledningen inte hörs, det beror 
troligen snarare på de individer som tar emot informationen och hur de väljer att tolka 
och avkoda den. En lösning på detta är att ledningen lägger ner mindre energi på att 
sprida och göra information tillgänglig och istället lägger mer tid på att skapa 
förutsättningar för dialog och diskussion med medarbetarna (Heide, Johansson & 
Simonsson 2012). 
 

2.3 Intern marknadsföring 
På senare år har man inom forskningen intresserat sig för medarbetarnas betydelse för hur 
företaget uppfattas av omgivningen. Man har forskat mycket kring medarbetarnas 
betydelse för att skapa, förstärka och reproducera företagets varumärke och identitet 
genom deras vardagliga handlingar (Falkheimer & Heide 2007). Intern marknadsföring 
placerar medarbetarna i en viktig roll för företaget, då de ses som interna intressenter som 
har stor betydelse för hur företaget upplevs externt. Konceptet innebär helt enkelt att 
ledningen försöker marknadsföra sig mot sina medarbetare för att dessa ska få en positiv 
upplevelse av sin arbetsgivare och därigenom verka som goda ambassadörer för företaget 
externt (Tench & Yeomans 2009).  
 
Det kan låta som att det här är något som ledningen inte vill att medarbetarna ska vara 
medvetna om. Men tvärtom handlar intern marknadsföring ofta om att involvera 
medarbetarna genom att föra en öppen dialog med dem om företagets värdegrund och 
ståndpunkter. Likaså kan den interna marknadsföringen handla om att arbeta med 
arbetsmiljöfrågor och att arbeta för att kommunikationen med medarbetarna ska fungera 
på ett bra sätt. Tench och Yeomans (2009) förtydligar att en av de viktigaste delarna inom 
intern marknadsföring är att kommunicera med och motivera medarbetarna för att 
därigenom kunna påverka deras attityd gentemot företaget. 
 

2.4 Balmer och Greysers multipla identiteter 
Ett företags kommunikationsarbete ska bland mycket annat hjälpa till att uppnå en viss 
företagsidentitet. Man vill genom sin kommunikation stärka företagsidentiteten både 
internt och externt och få intressenterna att associera företaget med positiva värden. 
Balmer och Greyser (2002) presenterar i sin artikel ”Managing the multiple identities of 
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the corporation” fem olika typer av identiteter, vilka är ömsesidigt beroende av varandra. 
Företagen måste ta hänsyn till samtliga av dessa identiteter då en dissonans de emellan 
kan vara skadligt för företaget. Balmer och Greyser hävdar också att samtliga intressenter 
har betydelse för och påverkar företagets identitet på olika plan. Nedan presenteras de 
fem identiteterna. 
 
Den faktiska identiteten: hur ett företags identitet verkligen ser ut. Den faktiska 
identiteten skapas av ett antal olika faktorer, såsom ledarstil, företagsstruktur och hur 
företaget positionerar sig gentemot andra företag. Interna värderingar hos 
företagsledningen och hos medarbetarna spelar också in. 
 
Den kommunicerade identiteten: hur företaget marknadsför sig. Den kommunicerade 
identiteten består främst av former av reklam och PR. Icke-kontrollerad kommunikation 
som till exempel ”word-of-mouth” ingår inte i den kommunicerade identiteten. 
 
Den uppfattade identiteten: innebär hur företag faktiskt uppfattas. Till skillnad från den 
faktiska identiteten, handlar den här identiteten inte om hur företagets identitet egentligen 
ser ut, utan om hur den uppfattas av företagets intressenter. 
 
Den ideala identiteten: är den optimala positioneringen, alltså den identitet som man i 
den bästa av världar skulle ha, men som oftast bara ses som en utopi. 
 
Den önskade/eftersträvade identiteten: är den vision som företagsledningen verkligen har 
om hur företagets identitet ska vara och uppfattas. Den eftersträvade identiteten 
förmedlas via ledningens sätt att agera. 
 
 

F – Den faktiska identiteten 

K – Den kommunicerade identiteten 

U – Den uppfattade identiteten 

I – Den ideala identiteten 

Ö – Den önskade/eftersträvade identiteten 

 
 
 
Figur 1. Figuren visar de fem företagsidentiteterna och hur de är ömsesidigt beroende av 
varandra 
 

2.5 Gestaltningsteori 
Gestaltningsteori, på engelska kallat framing theory, är en central teori i denna studie. 
Teorin kan användas i samband med tesen att företagen genom sina gestaltningar eller 

F

Ö I

U K
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inramningar av verkligheten påverkar människors uppfattningar om verkligheten. 
Gestaltning kan ses som ett kommunikationsverktyg som vi alla använder oss av, 
medvetet eller omedvetet. Gestaltningsteorin lanserades av sociologen Erwin Goffman 
1974 då han undersökte hur ord hjälper till att förmedla mening. Med gestaltning menas 
alltså den konstruktion av ett fenomen som görs av till exempel massmedia, politiker eller 
organisationer. Det är en process av selektivt inflytande över individens uppfattning av de 
betydelser som tillskrivs ord eller fraser. Gestaltning kan ses på flera olika sätt och kan 
bland annat peka på den överföring av inramning som sker mellan olika aktörer. 
 
Gestaltning i kommunikationen kan ses som både positivt och negativt. Det är positivt i 
det avseendet att det underlättar för den som tar emot informationen att förstå och skapa 
mening till det som kommuniceras. Den negativa aspekten av gestaltning är att den som 
sänder budskapet kan välja vilken typ av information som läggs fram och vad som ska 
undanhållas och på så sätt påverka mottagarens uppfattning om ett visst fenomen. 
Gestaltning handlar alltså om att samma fenomen kan framställas på olika sätt beroende 
på vad som sägs och vad som utelämnas (Strömbäck 2009). 
 

2.6 Makt 
Maktbegreppet tillhör ett av samhällsvetenskapernas mest omtvistade begrepp och det 
finns flera andra ord, till exempel inflytande och påverkan, som också de syftar på olika 
dimensioner av makt och maktutövning (Strömbäck 2009). Maktutövningen kan vara 
både avsiktlig och oavsiktlig. Ett sätt att beskriva de olika sidorna av maktutövande är 
hard power och soft power. Strömbäck beskriver hard power som att man med morot 
eller piska mer eller mindre kan tvinga människor att agera på ett visst sätt. Soft power 
kan förstås som möjligheten att påverka människor att vilja och tro på samma sak som 
man själv gör utan att tvinga dem. 
 
Sätt i relation till kommunikation kan makt ha stor betydelse. Hierarkin i ett företag kan 
undertrycka kommunikation och social samverkan mellan medarbetare och ledning. 
Information som försöker vandra nerifrån och upp i ett företag kan således stöta på 
hinder. I samband med all kommunikation måste man alltså ta hänsyn till den 
maktutövning som sker (Jacobsen & Thorsvik 2008). 
 
Enligt Strömbäck (2009) har makt tre dimensioner; makt över beslutsfattandet, makt över 
dagordningen och makt över tanken. Ledningen i ett företag har genom sin position i 
företaget makt att besluta om vilka värderingar och mål som företaget ska arbeta mot. 
Eftersom de även har makt att besluta om vilka frågor som ska diskuteras i företaget, har 
de också till viss del makt över medarbetarnas tankar och hur de uppfattar verkligheten. 
Genom att sätta till exempel CSR-arbetet på agendan kan ledningen påverka 
medarbetarna att värdera CSR-arbetet högt. Ledningen kan på så sätt även påverka vilken 
bild medarbetarna förmedlar utåt av företagets CSR-arbete till de externa intressenterna.  
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En dimension av makt är som nämnt makt över tanken, i det här fallet ledningens makt 
över medarbetarnas tankar. I samband med det blir företagens identitetsskapande 
relevant. Larsson (2002) menar att en förutsättning för att företaget ska kunna påverka 
sina intressenters attityd till företaget och få de att identifiera sig med företaget är att de 
kan påverka den process genom vilken intressenterna tolkar företagets identitet. På grund 
av att medarbetarna har en stor påverkan på ett företags anseende är det av stor vikt för 
ledningen att påverka medarbetarnas attityd till företaget, eftersom det är bland annat 
genom den som de externa intressenterna skapar sig en egen uppfattning om företaget. 

 

2.7 Tidigare forskning 
Under rubriken tidigare forskning redovisar jag delar av den tidigare forskning som finns 
inom ämnet CSR och internkommunikation. Jag tar också upp något av den tidigare 
forskning som finns kring gestaltning och dess effekter. 
 

2.7.1 Tidigare forskning kring CSR och internkommunikation 
På senare år har man inom forskningen intresserat sig allt mer för medarbetarnas 
betydelse för att skapa, förstärka och reproducera företagets varumärke och identitet 
(Falkheimer & Heide 2007). Jenny Dawkins (2004) skriver i sin studie Corporate 
responsibility: The communication challenge om den ständigt ökande trenden bland 
företag att ägna sig åt CSR. Hennes utgångspunkt är att kommunikation ofta är en 
bristvara i arbetet med CSR-frågor och att företagens goda vilja att göra rätt för sig därför 
inte blir lika uppskattad hos intressenterna som man hoppats på. Dawkins menar att det 
finns flera svårigheter med att försöka förmedla sitt sociala ansvarstagande, då både 
intressenter och media kan se på sådana initiativ med skepsis. Hon påpekar dock att det 
finns en kommunikationskanal, som troligen är en av de starkaste, men som ofta 
underskattas av företag när de ska kommunicera sitt ansvarstagande – deras medarbetare. 
Medarbetarna är ofta den viktigaste kopplingen till företagets övriga intressenter på grund 
av att de anses vara en trovärdig källa. Deras ord är ofta långt mer betydelsefulla än ett 
företags talesperson eller en påkostad reklamkampanj.  
 
Om detta talar också Morsing, Schultz & Nielsen (2008). Deras forskning tar upp flera 
sidor av att kommunicera CSR och lägger en del fokus på ”the inside-out approach” och 
hur både den interna och externa kommunikationen bygger på detta tillvägagångssätt. 
The inside-out approach går ut på att företagen måste försäkra sig om att de har 
medarbetarnas engagemang innan de börjar kommunicera sina CSR-aktiviteter för de 
externa intressenterna. För att säkerställa det måste de först involvera medarbetarna i 
frågor som rör den egna verksamheten och få de att engagera sig i saker som kan 
förbättra förhållandena på arbetsplatsen. Därefter kan de tillsammans med medarbetarna 
arbeta med frågor som rör det lokala samhället och tillsist arbeta med ansvarstagande 
gentemot nationella och internationella intressenter.  
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Christa Uusi-Rauva och Johanna Nurkka (2010) tar även de upp vikten av att involvera 
medarbetarna i företagets CSR-aktiviteter. De poängterar, precis som Dawkins, hur 
viktigt det är att medarbetarna ser det miljömässiga ansvarstagandet som en meningsfull 
och nödvändig del i deras arbete. Om företagsledningen beslutar om CSR-frågor utan att 
förankra de i medarbetarnas dagliga arbete känner medarbetarna oftast inte någon 
koppling till frågorna och visar därför inte heller något större engagemang. Uusi-Rauva 
och Nurkka påpekar också hur viktigt det är att medarbetarna får information om CSR-
frågor från företagsledningen och inte från omvärlden. Det är inte ovanligt att ett företag 
till största del koncentrerar sig på att förmedla sitt ansvarstagande externt och att det 
därför är från omvärlden som medarbetarna först får höra om dessa frågor. Den nya 
värdegrunden måste komma inifrån företaget för att medarbetarna ska känna att de är en 
del av den. I sin studie tar Uusi-Rauva och Nurkka också upp vikten av att medarbetarna 
inte bara blir informerade om de beslut som tagits utan att de också måste erbjudas 
möjligheten att själva vara med och påverka. Om detta pratar även Dawkins, vars 
forskning visar att en stor del av medarbetarna är intresserade av att få ta del av på vilket 
sätt deras arbetsgivare tar socialt ansvar. Hon menar att de vill veta hur företaget arbetar 
för att minska de negativa effekter som deras verksamhet kan tänkas ha på miljön eller på 
samhället.  
 
Vidare kring detta ämne menar Uusi-Rauva och Nurkka att för att medarbetarna ska hitta 
motivation att engagera sig i CSR-frågor måste ledningen anpassa frågorna efter den 
befintliga verksamheten och efter medarbetarna. De menar också att det kan vara 
nödvändigt för ledningen att använda sig av olika typer av motivationssätt för att få med 
medarbetarna i CSR-arbetet. Det sätt på vilket medarbetarna kan hjälpa till med CSR-
frågor kan alltså med fördel anpassas efter medarbetarnas befintliga arbetsuppgifter. 
Även Mark Chong (2009) undersöker medarbetarnas betydelse för ett företags CSR-
arbete. Han menar att man genom att koppla ihop medarbetarna med CSR-frågorna 
tillslut bildar vad han kallar ”en självförstärkande loop” där engagemanget och 
företagsidentiteten hela tiden stärks. Han understryker därmed vad bland annat Uusi-
Rauva och Nurkka säger. Medarbetarna kan, genom att involveras i CSR-arbetet, stärka 
företagsidentiteten och därmed bli goda ambassadörer för företaget. 
 

2.7.2 Tidigare forskning kring gestaltning 
Inramning eller gestaltning är alltså den process genom vilken de som kommunicerar ett 
budskap definierar en social eller politisk fråga för sin publik. Det är en viktig del av en 
övertygelseprocess och har länge förekommit inom massmediekommunikation. 
Inramning kan användas för att presentera antingen den positiva eller negativa sidan av 
en händelse, en fråga eller ett fenomen, eller för att få omgivningen att fokusera på den 
del av fenomenet som man önskar framhäva. Bakom varje individs attityd till något 
ligger åsikter och värderingar som påverkar hur attityden blir.  
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I sin forskning undersöker Adarves-Yorno et al (2013) hur man genom att gestalta en 
fråga på ett visst sätt kan påverka individens attityd kring en viss fråga. De undersöker 
hur de inkallade i krig påverkas av den inramning som görs kring vad det är man krigar 
för. Deras studie visar att gestaltning inte bara påverkar en individs attityd till något utan 
också påverkar vilken tillhörighet individen känner till en viss grupp. Slutsatsen blir 
således att både deras attityd till den grupp de är placerade i och deras tillhörighetskänsla 
till den gruppen blir olika beroende på hur deras uppdrag i kriget gestaltas. Gestaltningen 
kan också påverka individens lojalitet till gruppen. Adarves-Yorno et al menar att relativt 
små förändringar i hur en kommunikatör väljer att gestalta något kan ha stor inverkan på 
det sätt på vilket ett visst fenomen uppfattas.  
 
Ett exempel på gestaltningens makt som ofta citeras är Kahneman och Tverskys (1984) 
undersökning om människors beslutsfattning. Här framgår tydligt effekten av utmärkande 
och urval av information. Kahneman och Tversky redogör för hur samma alternativ kan 
beskrivas och ramas in olika och således få olika resultat. Deras studie utgörs av ett av de 
själva skapat scenario där två olika lösningar finns. De personer som förekommer i 
experimentet får sedan höra scenariot gestaltat på olika sätt. Resultatet blir att de på 
grund av inramningen väljer olika lösningar på scenariot. Kahneman och Tverskys studie 
visar således hur gestaltning kan påverka uppfattningar och beslut och att gestaltningen 
helt styr vad som inkluderas och vad som exkluderas i kommunikationen.  
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3. METOD 
 

I följande kapitel presenterar jag och argumenterar för mitt val av metod. Jag 
presenterar också mitt tillvägagångssätt vad gäller urval, samt intervjuprocessen. 
Därefter följer en metodkritisk diskussion samt en diskussion kring uppsatsens validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. 

 
 

3.1 Kvalitativ metod 
Målet med min uppsats är att studera hur företag väljer att gestalta betydelsen av att CSR 
blir en angelägenhet för internkommunikationen. Jag vill också undersöka vilka roller 
medarbetarna tillskrivs i samband med CSR-arbetet. För att samla in min empiri har jag 
använt mig av en kvalitativ metod, vilket är att föredra om man som forskare vill sätta sig 
in i den undersöktes situation och få grepp om den personens enskilda uppfattningar och 
erfarenheter (Ekström & Larsson 2010). Den typ av kvalitativ metod som jag har använt 
mig av är personliga intervjuer där jag har ställt ett antal frågor till intervjupersoner 
utifrån en intervjuguide (bilaga 1) jag tidigare har tagit fram. Intervjuguiden är upplagd 
utefter olika teman med ett antal underfrågor. Skillnaden mellan den här typen av 
empiriinsamling och enkäter är att vid en intervju är svaren öppna och intervjupersonerna 
har möjlighet att diskutera både breda och mer avgränsade frågor.  
 
För personliga intervjuer finns två olika benämningar på den person som intervjuas; 
informant och respondent. En informant bidrar med sak- och bakgrundupplysningar 
medan en respondent ger sin syn och sina uppfattningar kring en viss fråga (Ekström & 
Larsson 2010). Jag har i huvudsak använt mig av respondenter, men kommer 
fortsättningsvis i uppsatsen att tala om dem som intervjupersoner. Den empiri jag samlat 
har jag sedan jämfört med mitt teoretiska ramverk. När jag sedan analyserar mitt material 
utgår jag ifrån ett kritisk-retoriskt perspektiv då jag studerar hur företagen väljer att 
gestalta varför och hur CSR blir en angelägenhet för den interna kommunikationen. Jag 
ställer alltså frågor till mitt samlade intervjumaterial (se analysguide i bilaga 2) för att 
uttyda vad som retoriskt utmärker företagens sätt att skapa legitimitet eller betydelse av 
deras arbete med den interna kommunikationen kring CSR. I min slutdiskussion kommer 
jag sedan att lyfta de punkter som är mest väsentliga av det jag kommit fram till. 
 

3.2 Urval och empiri 
Jag har i min studie valt att rikta in mig på de företag som tydligt kommunicerar externt 
att de arbetar med CSR. Detta för att jag redan innan jag kontaktar de då har en bild av 
deras CSR-arbete, samt att jag vet att de överhuvudtaget arbetar med sådana frågor. Jag 
har inte avgränsat mig till företag inom en särskild bransch eller ett särskilt geografiskt 
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område, detta eftersom det är av mindre betydelse för min studie. Det viktigaste kriteriet 
var att de har ett utvecklat CSR-arbete. Inom företagen hade jag som mål att komma i 
kontakt med den eller de personer som är ansvariga för CSR-arbetet. Eftersom jag 
avgränsat min studie till att studera internkommunikationen ska de också vara 
involverade i hur man kommunicerar det arbetet internt till medarbetarna. Totalt består 
uppsatsens empiri av intervjuer med sju personer som är väl insatta i respektive företags 
CSR-arbete och den interna kommunikationen kring det arbetet. Deras roll i företaget är 
till exempel CSR-ansvarig, miljöansvarig eller internkommunikationsansvarig, Samtliga 
företag som förekommer i uppsatsen är anonyma. Jag ansåg det vara enklast att behålla 
samtliga företag anonyma för att skapa ett bättre helhetsintryck och för att störa läsningen 
så lite som möjligt. Eftersom företagen är anonyma kommer jag fortsättningsvis i 
uppsatsen att benämna dem som Företag A, Företag B och så vidare. Företagen 
presenteras kort i bilaga 3. 
 
Min studie syftar inte till att ta reda på vilken uppfattning medarbetarna själva har om 
CSR-arbetet eller vad deras åsikter är kring den interna kommunikationen. Jag utgår ifrån 
ledningen och på vilket sätt de gestaltar betydelsen av att CSR blir en angelägenhet för 
internkommunikationen. Medarbetarnas syn på saken är inte det centrala i uppsatsen, 
därför har jag inte genomfört några intervjuer med andra medarbetare. 
 

3.3 Intervjuguide och intervjuprocess 
När jag utformade min intervjuguide utgick jag ifrån ett antal olika huvudteman (bilaga 
1). Varje huvudtema fick sedan ett antal underfrågor. Det första temat var CSR, då jag 
ville veta vad CSR innebär för intervjupersonerna och varför de anser det vara viktigt för 
deras företag att arbeta med det. Under temat CSR fick de också möjlighet att beskriva 
hur de arbetar med CSR och vilka frågor som är viktigast för dem. Nästa tema var intern 
kommunikation. Här strävade jag efter att få veta hur deras interna strategier ser ut för 
CSR-frågorna, samt hur högt de värderar den interna kommunikationen kring CSR 
jämfört med den externa. Det tredje och sista temat handlade om medarbetarna då jag 
sökte svar på i vilken utsträckning de arbetar för att engagera sina medarbetare i CSR-
arbetet och vilken deras syn är på medarbetarnas roll i samband med CSR. Då min 
uppsats fokuserar på just det här ville jag ta reda på om de ser på sina medarbetare som 
ambassadörer för företaget och hur de i så fall gestaltar just ambassadörskapet.  
 
Min frågestrategi var alltså semistrukturerad, då min intervjuguide var temamässigt 
upplagd och baserad på de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån (Ekström & 
Larsson 2010). Efterhand som intervjuerna fortskred la jag till relevanta följdfrågor och 
anpassade mina sedan tidigare bestämda frågor efter vad som redan hade besvarats och 
vad jag saknade svar på. Intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte, via telefon och 
via mail. Totalt genomfördes sju intervjuer och samtliga har transkriberats. 
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3.4 Metodkritik 
I min metodkritik lyfter jag ett antal faktorer som kan ha påverkat studiens validitet och 
reliabilitet. En av dessa faktorer är studiens generaliserbarhet.  
 
Jag har som mål att med hjälp av uppsatsens teori och empiri skapa förutsättningar för att 
kunna generalisera mitt resultat. Möjligtvis kan det finnas en brist i mitt urval av företag 
då majoriteten av företagen har sin bas i och omkring Stockholm. Det kan möjligen vara 
så att de externa faktorer som råder i Stockholmsområdet påverkar företagen på ett sätt 
som inte sker i andra delar av Sverige. Mitt urval kan därför ha inneburit en vinklad bild 
av hur svenska företag överlag arbetar med CSR-frågor. Men eftersom en stor del av 
svenska företag är baserade i och omkring Stockholm och att mitt urval består av företag 
från flera olika branscher, anser jag ändå att mitt urval är representativt. Således anser jag 
också att uppsatsens resultat kan spegla den gestaltning av det interna arbete kring CSR-
frågor som råder inom den svenska företagsvärlden i stort. 
 
Som alltid när det gäller intervjuer finns det en risk att bli subjektiv och okritisk till 
intervjupersonens svar. Många företag gör ett intressant och beundransvärt CSR-arbete 
och kan ge sken av att ha en väl fungerande internkommunikation. Viktigt i 
intervjusammanhang är därför att förhålla sig kritisk till de svar man får. Några av 
intervjuerna genomfördes över telefon, vilket gör att det ickeverbala språket inte kan tas 
tillvara på. Det var av praktiska skäl som jag valde att genomföra dessa intervjuer över 
telefon, då varken jag eller intervjupersonen hade möjlighet att förflytta oss till varandra 
för att genomföra intervjun. En av intervjuerna genomfördes mestadels via mail, även 
detta var av praktiska skäl. Även om personliga möten är att föredra kan det finnas en 
problematik även med dem. Det kan till exempel finnas en risk att jag som intervjuare 
genom bland annat mitt kroppsspråk sänder ut omedvetna signaler som får 
intervjupersonen att svara på ett visst sätt och att svaren därigenom blir missvisande 
(Ekström & Larsson 2010). 
 
När man genomför en studie där målet är att kartlägga vilken mening och vilka värden 
respondenten skapar kring ett visst fenomen kan det uppstå problem (Ekström & Larsson 
2010). Det krävs en särskild teknik hos den som genomför en gestaltningsstudie för att 
lyckas komma djupare in i ämnet och inte stanna kvar på ytan. Att studera gestaltningar 
är följaktligen en svår sak att göra och mitt val av metod kan möjligen ifrågasättas. 
Kanske hade det varit mer effektivt att begränsa antalet företag i studien till ett färre 
antal. Genom att avgränsa urvalet till enbart två eller tre företag hade jag kanske haft en 
större möjlighet att komma under ytan. I efterskriften i kapitel 5 för jag en vidare 
reflektion och diskussion kring svårigheterna med den här studien. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens empiri. Denna kopplar jag ihop med mitt 
teoretiska ramverk och för en analytisk diskussion kring resultaten. Först fokuserar jag 
på hur företagen gestaltar vikten av att låta CSR ta plats i den interna kommunikationen. 
Därefter går jag in på vad medarbetarna tillskrivs för roller. Jag avslutar med en 
summering av resultat och analys. 

 
 
För att senare kunna analysera hur företagen väljer att gestalta det här fenomenet måste 
jag först redogöra för hur de ser på den interna kommunikationens betydelse kring CSR-
arbetet och vilka utmaningar de talar om. Följande avsnitt presenterar därför just detta. 
 

4.1 Gestaltningen av internkommunikationens betydelse 
Något jag generellt kan utläsa av mina intervjusvar är att CSR inte ses som något som 
enbart rör den avdelning i företaget som har ansvar för arbetet. Företagen är överens om 
att CSR rör alla och att samtliga medarbetare i företaget har ett ansvar för att den 
efterlevs och tar form i det dagliga arbetet. Det är just därför den interna 
kommunikationen är en så central del för att sprida företagets CSR. Utan den blir frågan 
inte etablerad i företaget och medarbetarna vet inte vad som förväntas av dem eller vad de 
kan förvänta sig av ledningen (Borglund et al 2012). 
 

Jag kan inte själv göra skillnaden. Om vi vill uppfattas som en positiv kraft i 
det svenska samhället, eller i [närsamhället] eller i ett globalt perspektiv och 
den medarbetare som träffar en läkare, en tjänsteman inom hälsosjukvården, 
en representant för läkemedelsverket eller uttalar sig för en journalist inte 
förmedlar ett sunt, empatiskt och värderingsburet budskap så är det 
värdelöst. (Företag E) 

 
Med citatet ovan menar Företag E att om det enbart är ledningen som känner till vilket 
ansvar man som företag tar är det inte värt någonting. Internkommunikation behövs just 
därför, så att alla i företaget blir medvetna om ansvarstagandet och kan förmedla detta 
både externt och internt. För Företag Es del säger de att trovärdigheten kring deras CSR-
arbete handlar mycket om dilemmat att som läkemedelsföretag arbeta för att förebygga 
ohälsa i samhället, när deras affärsmodell genererar pengar om folk blir sjuka. Genom 
internkommunikationen kan ledningen förklara för medarbetarna hur affärsidén och CSR 
båda kan existera samtidigt och varför det är viktigt att arbeta för båda delar. Vidare 
menar Företag E att ett driv ifrån ledningen är nödvändigt för att ambitionen att arbeta 
med CSR inte ska försvinna. De säger att ledningen genom sin internkommunikation 
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måste ”hålla fanan högt” och driva frågan och att medarbetarna troligen inte skulle 
engagera sig i CSR om det inte fanns ett driv uppifrån ledningen.  
 
Samtliga företag lyfter fram aspekten att internkommunikation är något väsentligt för att 
kunna arbeta internt med företagets mål och värdegrund. De anser att den är nödvändig 
för att uppnå de mål man har satt upp för verksamheten och att internkommunikationen 
alltså spänner över hela företaget.  
 

[CSR] går ju tvärs igenom allting. Om andra saker är uppdelade i olika 
verksamhetsområden och så vidare så går [CSR] på tvärsen genom allting. 
(Företag F) 

 
Företagen har alltså en allmän syn att det är just eftersom CSR ska finnas med i hela 
verksamheten som den interna kommunikationen blir så viktig. Något Företag F tillägger 
är dock att det är svårt att veta hur konkret man ska vara när det gäller den interna 
kommunikationen kring CSR-arbetet. Att sätta upp regler för hur man ska arbeta 
ansvarsfullt ger en tydlighet till medarbetarna som kan vara positiv, men de tycker att den 
interna kommunikationen måste innehålla mer än så. Denna syn stämmer överens med 
den tidigare forskning som finns kring ämnet. Enligt Morsing (i Borglund et al 2012) 
behöver företaget föra en dialog med sina intressenter och ge dem möjlighet att framföra 
sina uppfattningar om vad företagets ansvar bör vara. Det är i en sådan dialog som 
parterna kan mötas och förtroende skapas. Detta gäller inte minst företagets interna 
intressenter, medarbetarna.  
 
Flera av företagen förklarar att ett av deras mål med internkommunikationen kring CSR 
är att vara så konsekvent och tydlig som möjligt. De menar att de utmaningar som kan 
finnas lättare kan överkommas genom att ha en tydlig kommunikation med medarbetarna. 
De säger också att det är viktigt att hela tiden upprepa de huvudbudskap som de vill 
kommunicera kring CSR, så att det hela tiden finns med i arbetet. Ett huvudbudskap som 
Företag A arbetar med är ansvarsfull konsumtion av de produkter som de erbjuder. 
Eftersom de är medvetna om att ett felaktigt bruk av deras produkter kan leda till 
negativa hälso- och samhällseffekter lägger de stor vikt vid att se till att deras produkter 
konsumeras på ett ansvarsfullt sätt. Den interna kommunikationen har en viktig del i det 
arbetet eftersom man med hjälp av den kan föra en dialog med medarbetarna om detta 
fokusområde och på vilket sätt medarbetarna själva kan bidra till en ansvarsfull 
konsumtion. 
 
Företagens svar om betydelsen av internkommunikation stämmer väl överens med den 
tidigare forskning som finns på området. Jacobsen och Thorsvik (2008) säger till exempel 
att för att öka effektiviteten i företaget är det viktigt att medarbetarna drar åt samma håll 
och delar bilden av företagets mål och visionsarbete. Genom internkommunikation kan 
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medarbetarnas förståelse och kompetens öka och på så sätt underlätta för de att forma sitt 
dagliga arbete utefter företagens mål. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att företagen är överens om att företagets CSR-arbete är 
något som rör alla i företaget, inte bara ledningen eller de som ansvarar för att koordinera 
arbetet. När det gäller hur företagen gestaltar vikten av internkommunikation väljer de 
alla att peka ut den som avgörande för att medarbetarna ska bli medvetna om CSR-
arbetet. De säger alla att det är viktigt för CSR-arbetets framgång att medarbetarna 
känner till vad man gör, varför man gör det och vad det har för nytta. CSR går tvärs 
igenom hela företaget, varför internkommunikationen är så viktig för att samordna 
arbetet. Det går dock att se att deras åsikter om vart den interna kommunikationen ska 
leda till viss del går isär. Företagens retorik skiljer sig alltså till viss del åt när de ska 
förklara värdet av internkommunikation och värdet av ett engagemang från medarbetarna. 
Mer om hur de väljer att gestalta betydelsen av internkommunikation kommer jag att 
återkomma till senare i det här kapitlet. 
 

4.1.1 Utmaningar för internkommunikationen 
Som med all intern kommunikation finns både fördelar och nackdelar, man stöter på 
hinder och det uppstår komplikationer som måste åtgärdas för att få en effektivare 
kommunikation. Företagen pratar alla om att intern kommunikation är något av det 
svåraste i ett företag, men också något av det viktigaste. De hierarkier som finns i 
organisationen och de normer och värderingar som finns påverkar på vilket sätt 
kommunikationen tar sig fram och hur den tolkas av mottagaren (Jacobsen & Thorsvik 
2008). 
 
Ur mina intervjusvar har jag kunnat utläsa att alla företag har upplevt flera olika hinder 
för den interna kommunikationen kring CSR. Företag B nämner bland annat problemet 
med kommunikationskanaler. De säger att det är svårt att nå alla medarbetare på grund av 
företagets storlek, att det inte går att skicka ut mail till alla varenda gång det händer 
någonting som rör deras CSR-arbete. De menar också att om det i vissa fall kan räcka att 
skicka ut nyhetsartiklar eller mail till medarbetarna så är det oftast inte tillräckligt när det 
rör CSR-frågor. Företag B säger också att det inte alltid är uppenbart för medarbetarna 
vilken roll de själva har i CSR-arbetet och att kommunikationen kring det måste göras 
konkret och anpassat till respektive person för att det verkligen ska sjunka in.  
 
Intressant här är att företagen till största del pratar om medarbetarna som en homogen 
grupp som alla ska nås av samma information och följa samma riktlinjer, men att de ändå 
förstår vikten av att anpassa kommunikationen till respektive person. Just detta talar 
Heide, Johansson och Simonsson (2012) om. Det är viktigt att tänka på att 
internkommunikationen inte enbart är till för att ledningen ska kunna överföra den 
information som de anser vara relevant till medarbetarna. De kan med fördel se 
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interkommunikationen som en process där information delas mellan samtliga i företaget. 
Istället för en envägskommunikation blir det då en tvåvägskommunikation och chansen 
att budskapet når varje individ är då större. Att företagen pratar om medarbetarna som en 
homogen grupp men samtidigt säger att kommunikationen måste anpassas efter varje 
enskild person kan rimligen vara ett tecken på hur svår den interna kommunikationen är. 
 
En annan utmaning för internkommunikationen som företagen nämner är att nå ut i bruset 
av allt som kommuniceras. Eftersom CSR är en så viktig fråga för företagens verksamhet 
är CSR en av de frågor som företagen vill skapa ett extra stort intresse och engagemang 
för. Företag E sätter ord på företagens strävan efter att nå ut med sitt CSR-budskap på 
följande sätt:  
 

Det är svårt med all intern kommunikation […] Vi lever i en värld av 
informationsöverskott – hur ska man nå ut och hur skapar man intresse för 
sakfrågor? (Företag E) 

 
Företag A säger att det svåra med internkommunikationen inte bara beror på att de är ett 
stort företag med många medarbetare utan att det också beror på hur organisationen ser 
ut. På Företag A arbetar många medarbetare ”ute på fältet” och i produktionen och 
ledningen kan därför inte kommunicera med de på samma sätt som med övriga 
medarbetare. Företag A menar att det handlar om att hela tiden koppla hur man som 
individ med det man gör påverkar företagets resultat och dess långsiktiga ambition och 
vision och att sådan kommunikation är svår att ha enbart skriftligt om den ska nå alla. 
 
I relation till tidigare forskning är det företagen säger till viss del motsägelsefullt. En hel 
del forskning säger att många företagsledningar inte är tillräckligt insatta i att den interna 
kommunikationen är avgörande för hur framgångsrikt CSR-arbetet blir och att man hellre 
lägger pengar på den externa kommunikationen för att visa för omgivningen vilket ansvar 
man tar. Trots värdet av den interna kommunikationen har den ofta en lägre status än den 
externa kommunikationen i företag och organisationer (Falkheimer & Heide 2007).  
 
Heide, Johansson och Simonsson (2012) tror att kommunikationsfrågornas ibland ganska 
låga status har att göra med att chefer traditionellt sett inte har haft något särskild 
utbildningen eller kompetens i just kommunikationsfrågor. De påpekar dock att 
kommunikationsfrågor idag tillmäts en allt större betydelse i många företag. Gemensamt 
för de företag jag har intervjuat är att man säger att man värderar den interna 
kommunikationen högt och att man lägger tid och resurser på att kommunicera med 
medarbetarna. I intervjuerna pratar de om hur ledningen inser värdet av 
interkommunikationen eftersom alla medarbetare måste sträva åt samma håll. Dock säger 
bland annat Företag C att de interna resurserna alltid är under lupp och förmodar att det är 
så i de flesta stora företag. Det kan alltså konstateras att det trots företagens svar om hur 
högt man värderar internkommunikationen i hela företaget verkar finnas vissa svårigheter 
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med att få ledningen att skjuta till pengar till internkommunikationen. Detta kan enligt 
Falkheimer och Heide (2007) bland annat förklaras med att extern kommunikation har 
enklare att visa på effekter och räkna på avkastningen av en insats än vad den interna 
kommunikationen har. 
 
Ytterligare en utmaning med den interna kommunikationen kring CSR är enligt Företag 
B att CSR täcker in så mycket. De benämner CSR som ett paraply som spänner sig över 
hela företaget och menar att eftersom man är så många medarbetare är det inte alltid som 
medarbetarna vet att det de själva arbetar med går in under begreppet CSR. De poängterar 
dock att det viktigaste i sådana fall är att medarbetarna fortsätter att arbeta utefter 
företagets policys, oavsett om de känner till begreppet eller inte, och att man efterhand får 
göra de medvetna om begreppet CSR. Men det faktum att medarbetarna och ledningen 
har olika syn på CSR har enligt Företag B inte bara betydelse för att medarbetarna själva 
ska veta att deras eget arbete ingår i CSR-arbetet. Det har också inverkan på vilken typ av 
ansvarstagande som medarbetarna tycker att företaget i stort ska engagera sig i.  
 
Jutterström och Norberg (2011) menar att CSR kan ge upphov till kommunikations-
problem i företaget just eftersom medarbetarna kan ha varierande synsätt på CSR, bland 
annat beroende på deras personliga bakgrund och deras arbetsuppgifter och prioriteringar 
i företaget. Företag B säger att om begreppet kanske inte har landat hos alla är det svårare 
att få ut budskapet att man faktiskt gör mycket inom CSR. De säger att en del 
medarbetare tror att CSR i mångt och mycket handlar om att sponsra olika föreningar och 
att det då blir en viss kollidering när man förklarar att det inte är det som CSR i första 
hand handlar om. Så hur kommunicerar man då det? Enligt Företag B gäller det att 
förklara för medarbetarna hur man i just deras företag ser på CSR och att det handlar om 
att efterleva de krav som ställs på företaget utifrån samhällsansvar och miljöpåverkan.  
 

Jag använder Global Compact och ISO 26000 för att förklara hur det 
hänger ihop och där tar jag också naturligtvis in hur vi arbetar i 
närsamhället och så vidare. Men jag förklarar också att det inte handlar om 
att skänka så mycket pengar som möjligt, utan det handlar om att folk från 
vår sida till exempel, som har ansvar för vårt genomslag på samhället, […] 
[att vi] bidrar till ett mer inkluderande samhälle, vilket i sin tur får 
konsekvenser, positiva konsekvenser, ute i våra närsamhällen och får en 
mycket mer bestående effekt än om vi sponsrar en förening med ett visst 
antal kronor. (Företag B) 

 
CSR tar som tidigare nämnt olika form i olika typer av branscher och varje företag måste 
hantera CSR i olika dimensioner, till exempel beroende på vad det är för verksamhet de 
bedriver. På grund av alla de begrepp som finns för att beskriva ett företags ansvar för 
samhället blir det därför en nödvändighet för den interna kommunikationen att försöka 
ena företaget och medarbetarna i att använda samma begrepp och att lägga samma 
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innebörd i det. En enighet kring vart man är på väg med sitt ansvarstagande är viktigt för 
att kunna uppnå målen.  
 
Otydligheten kring begreppet kan förvisso också vara positiv för företagen eftersom det 
ger de en frihet att tolka CSR på det sättet som det passar bäst in i deras verksamhet 
(Grafström, Göthberg & Windell 2008). Men utmaningen är att få alla inom företaget att 
prata om det på samma sätt och därigenom också arbeta mot samma mål. Företag C säger 
att begreppet i sig är knepigt och att det är sällan som folk vet vad det betyder och vad det 
innebär. 

 
På [Företag C] så heter rollen Corporate Citizenship and Corporate 
Affairs, CCCA. Men det är nästan ingen som förstår det begreppet, inte 
internt i alla fall och inte externt heller, så CSR-chef brukar jag säga när 
jag träffar andra svenskar och det är faktiskt inte alls alla som vet vad det är 
heller. Det är faktiskt ganska skrämmande få och många tror att det står för 
client nånting. (Företag C) 

 
Flera av företagen pekar på tiden som en utmaning för internkommunikationen kring 
CSR. De menar att det krävs tid och resurser för att kunna koordinera allt och hjälpa och 
stötta medarbetarna i deras CSR-arbete. Förutom att vägleda medarbetarna ska de 
samtidigt själva engagera sig i samhällsfrågor för att kunna utveckla företagets CSR-
arbete. Företag G menar att anledningen till att det tar tid att implementera CSR i alla 
enheter i företaget är att det beror på vad medarbetarna arbetar med och hur nära frågorna 
ligger deras dagliga arbete. Vidare menar de därför att den interna kommunikationen är 
avgörande för om medarbetarna förstår vad CSR innebär och vilka konsekvenser det 
faktiskt får.  
 
I samband med att företagen går in på utmaningarna för den interna kommunikationen 
kring CSR tar de ibland också gärna upp exempel på hur de arbetar för att åtgärda dessa. 
Flera av företagen upprepar att de tycker att hållbarhetsredovisningar är en viktig del av 
företagets kommunikation kring CSR. De menar om medarbetarna läser en sådan kan det 
hjälpa dem att få större förståelse för CSR-arbetet eftersom hållbarhetsredovisningen tar 
upp exempel på hur hållbarhet tar form i verksamheten. Men företagen säger också att 
hållbarhetsredovisningen kan komma till nytta såväl externt som internt. 
 

Vi gör en global hållbarhetsredovisning men ambitionen är att vi på sikt 
även ska göra en för vår svenska verksamhet. En hållbarhetsredovisning är 
en bra kommunikationsmöjlighet som hjälper oss att visa att ”vi gör det 
här”, internt och externt. (Företag A) 

 
Att inkludera hållbarhetsfrågor i årsredovisningen är enligt Grafström, Göthberg och 
Windell (2008) ett sätt för företagen att understryka att CSR-arbetet är en självklar del av 
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den övriga verksamheten. Vad som är den underliggande tanken hos företagen när de 
pratar om hållbarhetsredovisningen är svårt att svara på exakt. Eftersom hållbarhets-
redovisningar är en ökande trend bland företag är det dock rimligt att fundera över av 
vilken anledning företagen höjer hållbarhetsredovisningens användningsområden. Om det 
verkligen är för att underlätta för medarbetarna att förstå CSR-arbetet eller om det är för 
att följa trenden att marknadsföra sig genom sin hållbarhetsredovisning får vara osagt. 
 

4.1.2 Tillit och transparens 
Idag talas det allt oftare om vikten av att företag har ett gott anseende och många hävdar 
att just socialt ansvar leder till starkare och positivare företagsanseende. Företagets 
anseende kan förklaras som omgivningens bedömning av hur företaget lever upp till 
åtaganden och hur väl deras verksamhet stämmer överens med det som samhället och 
omgivningen värdesätter (Grafström, Göthberg & Windell 2008). Av företagens 
intervjusvar att döma är transparens och tillit viktigt när det gäller kommunikationen 
kring CSR. Transparens kan likställas med insyn eller genomskinlighet. Det åsyftar att ett 
företag ska motivera och redovisa sina beslut för sina intressenter, att intressenterna alltså 
får en överblick över företaget och får se alla sidor av verksamheten.  
 
Företagen säger i sina intervjuer att det alltid finns en risk att bli ifrågasatta om man inte 
är transparenta, och menar därför att den interna kommunikationen är en viktig del i att 
både förebygga och återuppbygga företagets varumärke och anseende. Om företagets 
motiv eller CSR-arbete ifrågasätts utifrån är den interna kommunikationen nödvändig för 
att undvika en intern förtroendekris.  
 

Våra medarbetare ska känna stolthet över [företaget] och då räcker det inte 
med att vi bara kommunicerar internt om att ”det här ni har hört, det här ni 
har läst, det är faktiskt inte sant, eller det kanske är sant, men såhär ser det 
ut idag, vi har hanterat det här problemet som beskrevs”. Utan här gäller 
det att känna att ni ska även idag och imorgon kunna gå ut med högburet 
huvud liksom och det är mycket svårare. Att återställa ett förtroende för 
säkerheten hos produkten exempelvis, det kan vi ofta göra med hjälp utav 
den dokumentation som finns och få hjälp då utav de experterna på ett 
läkemedelsverk eller annat […] Men för våra medarbetare då [ska vi] 
återskapa den stoltheten [och] för varje gång man får en smäll så blir det 
lite svårare. (Företag E) 

 
Att ständigt riskera att inte framstå som trovärdiga i det man kommunicerar kan vara en 
avskräckande faktor, trots detta råder det inga meningsskiljaktigheter kring huruvida man 
som företag ska kommunicera sin CSR eller inte. Att kommunicera sitt ansvarstagande är 
en självklarhet för företagen. Företag G säger till exempel att man tycker att ett ansvar för 
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samhället är något som berör alla, oavsett var man befinner sig i ett företag eller i 
samhället och att det därför inte finns några nackdelar med att prata om det.  
 
Gemensamt för företagen är också att man ger bilden av att man är mycket noga med att 
vara sanningsenliga i sin kommunikation men att man samtidigt är väl medvetna om de 
fallgropar som finns när man engagerar sig i CSR. Det finns till exempel en risk att 
företagen i första hand arbetar med det mätbara istället för med det som är viktigast för 
miljön och samhället. Det är enkelt att beskriva sig själva som ett ansvarsfullt företag 
men betydligt svårare att visa hur man gör i praktiken. Därför kan det vara lockande för 
företag att välja den typ av ansvarstagande där det enkelt går att mäta effekten av det man 
gjort.  
 
En annan fallgrop är att det finns en risk att de frestas att enbart kommunicera det som är 
positivt för företaget och utelämna det som är känsligt eller negativt. Som företag måste 
man dock hantera alla sidor av CSR och genom att kommunicera öppet och ärligt om 
både det positiva och det negativa minskar man misstroendet hos sina intressenter 
(Borglund et al 2012). 
 
På frågan om företagen ser några nackdelar med att kommunicera sin CSR blir ett 
gemensamt svar att en trovärdighet i det man kommunicerar alltid är viktigt och att så 
länge man är ärlig och öppen ser de inga risker med att kommunicera sin CSR. Att skapa 
möjligheter till kontroll för intressenterna är ett av de rekommenderade sätten att stärka 
trovärdigheten och det görs genom ökad öppenhet och transparens (Borglund et al 2012). 
Företag E säger att de arbetar efter tanken att man måste våga prata om de dilemman som 
det innebär att man är en kommersiell aktör som ska tjäna pengar på en tufft 
konkurrensutsatt marknad och att man samtidigt vill bidra med ett värde till samhället. 
 

Jag förstår rädslan som vissa ger uttryck för att man kan vara rädd att 
hamna i någon slags green washing ibland. Om vi bara berättar the good 
stories, då är det klart att då är fallet mycket hårdare när Janne Josefsson 
plockar fram en mindre god, en direkt dålig story, där vi på ett eller annat 
sätt figurerar […] Men jag tror inte på idén att ”nej men då städar vi upp 
allting och sen börjar vi prata” […] Vad vi måste lyckas med är att våga 
prata om både good and bad stuff […] och ju mer nyanserad debatt vi kan 
delta i desto större trovärdighet och då tycker inte jag att det är nån fara att 
kommunicera CSR. (Företag E) 

 
Föregående citat understryker den fallgrop som man som företag kan hamna i vad gäller 
CSR-kommunikation. Så kallad green washing är inte enbart en extern risk utan kan 
också drabba företaget internt. Företag C säger att det är av stor betydelse på vilket sätt 
de kommunicerar sin CSR och vilka debatter de väljer att gå in i. Det måste finnas en 
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botten och en grund till det de säger så att de inte riskerar just att bli ifrågasatta, vare sig 
det gäller externa eller interna intressenter.  
 
Balmer och Greysers (2002) teori om multipla identiteter blir relevant i det här 
sammanhanget. I denna förklaras att ett företags önskade identitet, alltså det sätt som man 
vill uppfattas på av omvärlden, inte alltid stämmer överens med vare sig den identitet 
som de kommunicerar ut eller den identitet som omvärlden faktiskt uppfattar. 
Diskussionen om vikten av transparens i företaget går på många sätt ihop med deras 
identitetsteori. Rodrigo och Arena (2008) menar att engagerade medarbetare känner att 
deras arbete är av större vikt om företaget arbetar aktivt med CSR, likaväl identifierar de 
sig mer med företaget och gör således ett bättre arbete. Genom den interna 
kommunikationen kan företagets CSR-arbete, spridas och förankras hos medarbetarna 
och därigenom få intern legitimitet. Då medarbetarna är en så viktig intressent för 
företagen får den så kallade interna marknadsföringen en stor betydelse. Genom att 
marknadsföra sig mot sina medarbetare kan man påverka deras attityd gentemot företag 
och därigenom få de att representera företaget på ett bra sätt (Tench & Yeomans 2009). 
Företagen betonar i intervjuerna hur viktigt det är att vara trovärdig och att medarbetarna 
ska kunna känna en tillit till företaget. Vidare säger de att det är viktigt att kommunicera 
alla sidor av CSR-arbetet, inte bara de goda. Vad som inte framgår lika tydligt är hur de 
de facto gör för att undvika en intern kris.  
 
Det är inte svårt att förstå att företagen vill framställa sig själva på ett positivt sätt för att 
därigenom få ett gott rykte. Eftersom det är en allmän åsikt att den interna 
kommunikationen fyller en minst lika stor funktion som den externa blir det naturligtvis 
förståeligt att företagen lyfter fram de positiva sidorna i till exempel en intervju. Men 
eftersom en vanlig åsikt bland företag samtidigt är att transparens och ärlighet är så 
viktigt går det att reflektera kring en del av deras sätt att gestalta det här. Det kan tyckas 
bli en aning motsägelsefullt att företagen samtidigt som de lägger stor vikt vid 
transparens och CSR-kommunikationens utmaningar, ger väldigt korrekta svar om hur de 
själva arbetar med den interna kommunikationen och varför de tycker att den är viktig. I 
deras gestaltning av varför CSR blir en angelägenhet för den interna kommunikationen 
kan deras svar därför ibland upplevas som lite väl putsade och välformulerade.  
 
Som konstaterat i kapitlet lyfter företagen fram att det finns flera utmaningar för intern-
kommunikationen, inte minst när det gäller CSR-frågor. Sammanfattningsvis kan sägas 
att företagen ser CSR som en relativt svår fråga att kommunicera internt då intranät och 
mail inte alltid är tillräckligt för att ge frågan legitimitet. Som med all kommunikation är 
det svårt att nå ut i bruset, men CSR anses vara en så viktig fråga för företaget att man 
försöker hitta vägar för att få fram just det budskapet. Begreppet i sig är också en 
utmaning för internkommunikationen. Eftersom det ryms så mycket under begreppet 
CSR finns det en svårighet i att samla alla kring samma uppfattning. Likadant som att 
företagen kan bli ifrågasatta utifrån kan de också riskera att den interna trovärdigheten får 
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sig en törn. Att kommunicera sin CSR är en självklarhet för samtliga av företagen, 
utmaningen ligger således i att vara noga med att kommunicera alla sidor av vad 
företagets verksamhet bidrar till för att upprätthålla trovärdigheten. 
 

4.2 Medarbetarna 
Som jag tidigare har nämnt har alla företag flera olika intressenter och varje intressent 
kan också ha sin egen uppfattning om företaget. I ett företags kommunikationsstrategi 
ingår vanligtvis ett mål för hur företaget ska uppfattas utåt mot deras externa intressenter 
och målgrupper. En generell trend som jag har kunnat utläsa från mina intervjusvar är att 
företagen pratar om medarbetarna som den kanske viktigaste intressenten för företaget, i 
flera aspekter men bland annat vad gäller företagets CSR-arbete. Företagen har en 
gemensam syn på att medarbetarna är en viktig del av deras strategiska arbete att 
kommunicera sin CSR, både internt och externt. Till detta finns det flera skäl. Dels anser 
de att medarbetarna är nödvändiga för att kunna driva verksamheten framåt eftersom det 
är de som sitter inne på kunskapen, dels har medarbetarna enligt företagen också den 
största möjligheten att genom sin attityd och inställning till arbetsgivaren påverka hur 
både deras kollegor och de externa intressenterna upplever företaget.  
 
Företag C säger till exempel att det handlar om så kallad employer branding eller internal 
branding och att det är viktigt att behålla sina duktiga medarbetare för att fortsatt kunna 
kommunicera sin CSR lyckosamt både internt och externt. Vidare menar de att 
internkommunikationen är viktig eftersom de vill att det hållbarhetsarbete de driver ska 
vara en del av kärnverksamheten och inte bara något som man arbetar med lite vid sidan 
om den dagliga verksamheten. Vikten av att föra en dialog med medarbetarna och att se 
internkommunikationen som en delningsprocess snarare än en överföringsprocess 
återkommer hela tiden i företagens intervjusvar. I vilken utsträckning man faktiskt har 
återkommande dialoger med medarbetarna framgår inte lika tydligt.  
 
Man kan i samband med CSR se på medarbetarna som intressenter på två sätt. Det ena är 
att medarbetarna är en av företagets intressenter och att de därför, liksom företagets alla 
externa sådana, i hög grad påverkas av företagets verksamhet. Det andra argumentet tar 
upp medarbetarna som aktörer för företaget. Medarbetarna bör ha kunskap om företaget 
CSR-arbete för att på ett trovärdigt sätt kunna förklara arbetet för de externa 
intressenterna. De är också viktiga för att se till att CSR-arbetet inte enbart är en 
kommunikationsfråga, utan att det också efterlevs. Medarbetarna är på så sätt alltså både 
föremål och aktörer för ansvarstagandet (Borglund et al 2012).  
 
Företag har traditionellt varit långsamma med att skapa roller för sina medarbetare inom 
CSR. Oftast har de sett CSR som en uppsättning riktlinjer som deras medarbetare ska 
följa, istället för ett gemensamt åtagande som måste vårdas (Walton & Rawlins 2011). 
Vad jag har kunnat utläsa ur mina intervjusvar har företagen utarbetat en tydlig roll för 



 28

sina medarbetare. Det finns en ganska klar syn på vad medarbetarnas engagemang kan 
leda till och varför deras engagemang är viktigt. Detta kommer jag nu att titta lite 
närmare på. 
 

4.2.1 Medarbetarnas betydelse för företagsidentiteten 
Som det tidigare konstaterats räcker det inte att informera medarbetarna om vilken typ av 
samhällsansvar man ska arbeta med. För att få dem att engagera sig i CSR-arbetet och 
själva agera ansvarsfullt måste företagen föra en dialog med dem och se till att de förstår 
varför man gör det och vad företaget kan vinna på det. När medarbetarna sedan är 
införstådda med företagets CSR-engagemang och känner att de kan agera som en 
budbärare för sitt företags insatser och ansvarstaganden sprider sig deras engagemang 
och övertygelse både inom och utanför företaget (Walton & Rawlins 2011).  
 
Man brukar tala om att medarbetarna fungerar som ambassadörer för företaget. Vikten av 
”living the brand”, det vill säga att medarbetarna agerar utifrån företagets värderingar, är 
en viktig insikt (Falkheimer & Heide 2007). Många företag har en eller flera medarbetare 
som har en specifik arbetsuppgift att vara den som uttalar sig i offentliga sammanhang 
om företaget. Denna pressansvarige är ofta så kallat medietränad för att kunna uttala sig 
korrekt och på så sätt framställa företag på bästa sätt. Men det finns ett mer värdefullt 
ambassadörskap än så hos medarbetarna. En ambassadör är något som alla medarbetare i 
ett företag kan vara i högre eller lägre utsträckning. Beroende på ens egen attityd och 
inställning till företaget kan man vara en ambassadör av god eller sämre karaktär. En 
medarbetare som är positivt inställd till sin arbetsgivare och som känner att företaget 
genom sitt CSR-arbete bidrar till ett välmående samhälle och en bättre miljö är en mer 
värdefull ambassadör än den pressansvarige. Det som kommer från medarbetarna själva 
anses mycket trovärdigare av företagets externa intressenter än det som kommer från 
ledningen. 
 
Det har alltså blivit allt viktigare för företagen att skapa en identitet. Detta bland annat för 
att skapa konkurrensfördelar, både vad gäller att attrahera nya kunder och nya 
medarbetare. Gemensamt för de företag jag intervjuat är att de alla anser att medarbetarna 
måste stå bakom den företagsidentitet man vill kommunicera. Man menar att 
medarbetarna är den bästa marknadsföringen för företaget och att de i allra högsta grad 
bidrar till omvärldens syn på företaget. 
 

[Medarbetarna] är den viktigaste intressenten. De behöver känna stolthet 
och trygghet i att [företagets] verksamhet är ansvarsfull. Detta hjälper oss 
att marknadsföra oss mot kunder, potentiella kunder, potentiella anställda 
och våra intressenter i allmänhet. En kunnig medarbetare är den bästa 
marknadsföringen. (Företag B) 
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Citatet ovan understryker det sätt på vilket företagen pratar om att medarbetarnas 
medvetenhet är viktig för att de ska stå bakom företagets värderingar. De menar att 
värderingarna är en del av deras kärnverksamhet och att medarbetarna genom att de 
känner stolthet och trygghet är goda ambassadörer för företaget.  
 
Jag har tidigare nämnt att det går att ana att företagen har olika tankar kring vad 
medarbetarnas engagemang i CSR-frågorna ska leda till. Jag har kunnat urskilja två 
synsätt. Företagen väljer gärna att gestalta den interna kommunikationen som något 
väsentligt för att kunna fortsätta med ett lyckosamt samhällsengagemang. Det första 
synsättet på medarbetarnas engagemang är att medarbetarna kan fungera som 
ambassadörer för företaget och att man därigenom fortsatt kan arbeta för ett mer 
välmående samhälle och ta det ansvar som man önskar göra.  
 
Det andra synsättet placerar medarbetarna i en lika viktig roll som det tidigare synsättet. 
Men här pratar företagen inte om att deras ambassadörskap leder till att de kan göra gott i 
samhället utan till att de kan göra bättre affärer. Företagen menar att CSR-arbetet blir 
trovärdigare om medarbetarna står bakom det, men att huvudsyftet nödvändigtvis inte 
behöver vara att göra gott utan att hitta nya marknader eller skapa tillfälle för nya affärer. 
På så sätt ser de medarbetarna som att de kan påverka den direkta affären. 

 
De framsteg vi gör på miljösidan ger oss inte bara miljömässiga fördelar 
utan bidrar också många gånger till en tydligare affärsnytta. De 
effektiviseringar vi gör bidrar till en bättre miljöprofil, men vi tjänar många 
gånger också pengar på det. Vi måste bli tydligare med att visa att ”vi gör 
det här och det ger det här”. (Företag A) 

 
Citatet ovan understryker det en del av företagen säger om vikten av att visa på nyttan 
med att man bedriver arbete inom samhällsansvar. Det finns nytta både miljömässigt och 
affärsmässigt och det är viktigt att man med hjälp av internkommunikationen får fram 
vad CSR medför för nytta för företaget. Om medarbetarna känner till nyttan med det får 
de större förståelse för varför man bedriver arbetet och får således också ett större 
engagemang för det (Uusi-Rauva & Nurkka 2010).  
 
Bland annat Företag D lyfter affärsnyttan som ett viktigt mål för CSR-kommunikationen. 
De menar att kärnan i deras arbete är att skapa både affärs- och samhällsnytta. Även 
Företag E nämner affärskopplingen som en viktig del av CSR och poängterar att vad som 
hela tiden är centralt är att det ska finnas ett skäl till varför de arbetar med CSR. Det kan 
antingen vara att det bygger deras varumärke, men skälet kan också rätt och slätt vara att 
det är bra för företagets direkta affär. Vidare menar Företag E att det måste gå att bygga 
ett ”business case” runt omkring det och att den interna kommunikationen är så viktig 
just för att medarbetarna måste förstå att det är den här strategin man ska arbeta utefter. 
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Vidare pekar Företag E på att CSR bygger deras varumärke och gör de till en attraktiv 
arbetsgivare och att företagets ledning har förstått det strategiska värdet av CSR. 
 
Företagens tanke om att medarbetarna kan ha inflytande över företagsidentiteten stämmer 
överens med tidigare forskning på området. Denna säger att medarbetarna är avgörande 
för hur ett företags olika identiteter blir. Enligt tidigare nämnda teori av Balmer och 
Greyser (2002) har alla företag flera olika identiteter. Den identitet som företaget vill 
kommunicera till sina intressenter och den identitet som intressenterna uppfattar att 
företaget har behöver nödvändigtvis inte vara desamma. Medarbetarna har i allra högsta 
grad inflytande på hur företagets identitet kommer att uppfattas av omgivningen. Om de 
inte står bakom den identitet som företagsledningen anser att företaget har kan den 
uppfattade identiteten och den faktiska identiteten bli en helt annan än den önskade. 
Genom en lyckad internkommunikation kan ledningen få medarbetarna att stå bakom den 
företagsidentitet som man vill förmedla och därigenom göra den mer trovärdig. Det kan 
alltså konstateras att företagen anser att hur lyckad den interna kommunikationen kring 
CSR är definitivt har en stor påverkan på företagets varumärke och identitet. Genom att 
berätta om det ansvar de tar för miljö och samhälle kan de stärka sitt varumärke bland 
sina intressenter. De har också större chans att lyckas förmedla den önskade 
företagsidentiteten.  
 

4.2.2 Maktaspekten 
En aspekt som blir intressant i hur företag väljer att gestalta betydelsen av 
internkommunikation är makt. Larsson (2002) menar att företag försöker skapa sig 
privilegier genom att fastställa vissa betydelser för företaget. Vidare pekar han på att en 
förutsättning för att det ska vara möjligt att uppnå identifikation mellan ett företag och 
dess intressenter är att företaget kan påverka den process genom vilken intressenterna 
tolkar företagets identitet. Att företagen vill involvera medarbetarna i CSR-arbetet 
behöver alltså inte enbart ha att göra med att de vill att medarbetarna ska känna en 
stolthet över företaget och deras verksamhet. En bakomliggande tanke kan vara att de 
genom medarbetarna får lättare att nå de övriga intressenterna. Genom att skapa en 
gemenskap i företaget och att få medarbetarna att känna att de kan identifiera sig med 
företaget blir det lättare att få medarbetarna att representera företagets CSR på det sätt 
som ledningen önskar.  
 
Kenneth Burke (i Larsson 2002) beskriver företag och organisationers (B) sätt att 
använda sig av medarbetaren (A) för att uppnå ett mål på följande sätt. Han menar att 
identifikation kan beskrivas som att A inte är identisk med B, men om de har 
gemensamma intressen så identifierar sig A med B. A kan dock identifiera sig med B 
även om de egentligen inte delar intressen. Om A antar eller påverkas till att tro att hon 
delar intressen med B kommer A att identifiera sig med B. Genom att skapa 
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förutsättningar för identifikation mellan anställda och det företag de arbetar för söker 
företagets ledning handlingsutrymme menar Burke. 
 
För att summera företagens sätt att gestalta hur man ser på medarbetarna kan sägas att de 
har en gemensam syn att medarbetarna är den kanske viktigaste intressenten. Företagen 
säger att de anser att medarbetarna genom sin kunskap om företaget och sin attityd till 
företaget i väldigt stor utsträckning kan påverka företagets anseende. Medarbetarna ses 
som både föremål och aktörer för CSR-arbetet och det är just därför de värderas så högt 
som intressentgrupp. Om ledningen får de att stå bakom den företagsidentitet som man 
vill kommunicera är sannolikheten större att den av de externa intressenterna uppfattade 
identiteten överensstämmer med den önskade.  
 
Det kan också konstateras att företagen har ett tudelat sätt att beskriva syftet med 
medarbetarnas ambassadörskap i CSR-kommunikationen. Det är däremot inte 
nödvändigtvis så att varje företag ser på medarbetarna enbart på ett av sätten. Det kan 
likväl vara så att de arbetar för både samhällsnytta och affärsnytta och att medarbetarnas 
engagemang därför ses som något som kan leda till båda delar.  
 
Maktaspekten av kommunikation är något som företagen inte vidrör i särskilt stor 
utsträckning alls. Vad det beror på är det svårt att ge något specifikt svar på, men det går 
att anta att det beror på att de vill upprätthålla den ärliga och korrekta uppfattning man får 
av företagen genom deras gestaltningar. Men det kan naturligtvis vara så att företagen 
inte utnyttjar eller ens reflekterar kring sin maktposition när de kommunicerar med sina 
medarbetare.   
 

4.2.3 Strategier för CSR-kommunikationen 
Enligt Morsing och Beckmann (2006 i Borglund et al 2012) finns det tre former av 
strategisk CSR-kommunikation. Den första kallas information strategy. Där rör det sig 
om en enkelriktad kommunikation från företagets sida med målet att informera 
intressenterna om deras CSR-engagemang, via till exempel hållbarhetsredovisningar och 
tidningar, och därigenom påverka deras syn på företag. Den andra strategin kallas 
response strategy och går ut på en dialog med viktiga intressenter där de ges tillfälle att 
fråga och uttrycka uppfattningar om företagets CSR-arbete. Det är dock fortfarande 
företaget som sätter agendan. Den tredje och sista strategin är involvement strategy där 
man genomför gemensamma projekt mellan företaget och intressenterna där man 
tillsammans definierar problem, utarbetar strategier för CSR-arbetet och genomför 
aktiviteter. Den mest lyckosamma strategin är således den sistnämnda då företaget genom 
sin intressentdialog kan göra CSR-frågan mer legitim.  
 
Dessa tre strategier kan implementeras såväl externt som internt och kan därför användas 
av ledningen i CSR-kommunikationen med sina medarbetare. Genom företagens 
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gestaltningar får jag en bild av att de mestadels arbetar utefter de två förstnämnda 
strategierna. De betonar gärna att de för en dialog med medarbetarna om deras 
uppfattning av CSR-arbetet och hur väl de är medvetna om vad det innebär.  
 
Likadant nämner flera av företagen att bland annat hållbarhetsredovisningen är ett bra sätt 
för medarbetarna att få inblick i CSR-arbetet. Enligt det sätt som deras intern-
kommunikationsarbete gestaltas arbetar företagen följaktligen inte efter involvement 
strategy i så stort utsträckning. Förutom att en del av företagen berättar om att de ger 
möjlighet till ideellt arbete finns det inte så mycket som stämmer överens med denna 
strategi. 
 
För att avrunda detta kapitel kan alltså konstateras att företagens sätt att gestalta vikten av 
att låta CSR bli en del av internkommunikationen är på många sätt lika. Ord som 
medvetenhet, trovärdighet och stolthet karaktäriserar deras gestaltningar, medan ord som 
makt och påverkan, som ofta förknippas med kommunikation inte vidrörs i särskilt stor 
utsträckning. Gestaltningsprocessen är ett sätt att få inflytande över hur andra människor 
uppfattar ett visst fenomen. Genom att trycka på vissa ledord under intervjuerna har 
företagen alltså målat upp en bild av hur CSR blir en angelägenhet för den interna 
kommunikationen. Huruvida denna gestaltning är medveten eller inte är svårt att veta. 
Men det kan konstateras att företagen genom att välja vad de ska lyfta fram och vad de 
ska undanhålla har skapat en till största del positiv bild av deras internkommunikation 
kring CSR.  
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5. SLUTDISKUSSION 
 

Den här uppsatsen fokuserar på frågorna ”hur väljer svenska företag att gestalta 
betydelsen av att CSR blir en angelägenhet för internkommunikationen?” och ”vad 
tillskrivs medarbetarna för roller i CSR-arbetet?”. I slutdiskussionen sammanfattar jag 
svaren på dessa frågor och för en diskussion kring det. Jag funderar också kring hur det 
kan komma att utvecklas i framtiden. Efter detta ger jag förslag på vidare forskning och 
fördjupning i ämnet. Jag avslutar kapitlet med en efterskrift där jag bland annat 
reflekterar kring svårigheterna med en sådan här studie.  

 
 
Eftersom CSR är ett så aktuellt ämne och är något som idag efterfrågas av samhället blir 
det viktigt för företagen att anpassa sig efter de krav som samhället ställer. Oavsett om 
CSR är ett arbete som är självvalt eller om det är något som företagen anammat för att 
samhällets påtryckningar gör dem mer eller mindre tvungna, kan de själva välja hur deras 
insats ska uppfattas av omgivningen. Genom att förmedla en bra bild av hur företaget 
prioriterar CSR-frågor och hur man genom sin internkommunikation får den att etableras 
i hela företaget kan de få omgivningen att få en positiv syn på företaget. Det sätt på vilket 
företag ramar in sitt arbete med ansvarstagande påverkar i allra högsta grad hur företagen 
upplevs såväl internt som externt. 
 
Det kan konstateras att företagen är noga med att vara så tydliga som möjligt med hur 
viktig den interna kommunikationen är för att CSR-arbetet ska bli lyckat. De betonar att 
medarbetarna måste känna en stolthet över företagets värderingar och ansvarstagande. Att 
arbeta med samhällsansvar ska genomsyra hela verksamheten och alla måste känna till 
varför man gör det och vad det kan bidra till. Vidare menar företagen att medarbetarna 
har en viktig del i att förmedla företagets CSR. Genom att vara väl insatta i arbetet kan de 
fungera som ambassadörer för företaget. Det sätt på vilket företagen gestaltar 
interkommunikationen tyder på att de inser värdet av den och värdet av att visa upp för 
omvärlden hur väl den fungerar. Det blir mycket fokus på att understryka att 
medarbetarna är den viktigaste intressenten och att alla varumärken byggs inifrån med 
hjälp av dem. I företagens gestaltningar finns det dock mindre utrymme för hur man 
möter de medarbetare som inte står upp för frågorna eller hur man arbetar om företagets 
trovärdighet blir ifrågasatt. Deras gestaltningar blir således ganska lika varandra, vilket 
skulle kunna tyda på att svenska företag idag har en gemensam uppfattning om vad som 
är viktigt att förmedla till omgivningen. 
 
Det finns flera olika sidor av all kommunikation. Företagen pratar gärna om att föra en 
dialog med sina medarbetare för att de ska bli medvetna och engagerade i CSR-arbetet. 
Många av företagen förklarar också att de erbjuder sina medarbetare möjligheten att 
genom frivilligarbete vara med och arbeta för en bättre miljö och ett bättre samhälle. Att 
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medarbetarna arbetar ideellt i företagets namn stärker inte bara deras band till företaget 
utan även företagets anseende utåt. I företagens gestaltningar framgår dock inte vad som 
är den underliggande tanken med att erbjuda medarbetarna en möjlighet att arbeta ideellt.  
 
Likadant är det inte heller så tydligt huruvida den dialog de säger sig vilja föra med 
medarbetarna alltid förekommer eller inte. Flera av företagen nämner nämligen att 
medarbetarna ska ta emot information om vilka regler och riktlinjer som finns för att 
inkludera CSR i deras arbete, något som till stor del verkar vara beslut från ledningen och 
inte något som diskuterats fram tillsammans. Här syns alltså tecken på det så kallade 
överföringssynsättet på kommunikation. Jag tycker mig kunna se att det är något som 
lyser igenom stundtals i intervjuerna. Företagen poängterar att kommunikation handlar 
om delning, dialog och diskussion men i deras svar syns ibland tecken på att de i själva 
verket emellanåt ägnar sig åt att enbart överföra den information som de själva tycker är 
viktig. Även om företagen säger sig vilja involvera medarbetarna för att skapa 
medvetenhet och engagemang går det inte att bortse från det faktum att det i all 
kommunikation också finns en makt- och påverkansaspekt. När företagen gestaltar 
medarbetarnas roll i kommunikationen kring CSR visas därför inte alla sidor av 
kommunikationen.  

 
I gestaltningarna kan urskiljas att medarbetarna av de flesta företag ses som en homogen 
grupp. Att de har olika ålder, kön, utbildning, personlighet och olika intressen som 
motiverar dem lyfts inte fram särskilt ofta. Det faktum att alla medarbetare är olika 
problematiseras alltså inte i så stor utsträckning. Detta tror jag kan ha att göra med att 
effektiviteten i företagen blir allt viktigare. Eftersom det finns så mycket information som 
behöver spridas och att det är så många som ska nås av informationen har man inte tid att 
utforma den på olika sätt eller att anpassa den efter olika individer. Kanske hade man 
dock tjänat på att göra just det, eftersom ett budskap som är anpassat efter mottagaren är 
lättare att avkoda, tolka och ta emot. Med en mer anpassad kommunikation finns det inte 
längre något behov av att sända samma budskap flera gånger tills det når fram och därför 
ökar effektiviteten. 
 
Det är rimligt att anta att det i framtiden kan komma att bli ännu mer betydelsefullt för 
företagen hur den interna kommunikationen framstår. I och med att gränserna för intern 
och extern kommunikation allt mer flyter samman blir den interna kommunikationen 
också mer granskad av externa intressenter. Integrerad kommunikation har alltmer 
kommit i ropet. Många kommunikatörer har börjat inse att den externt riktade 
kommunikationen uppmärksammas med särskilt stort intresse av de egna medarbetarna. 
På motsvarande sätt flödar den interna kommunikationen över företagets gränser och nås 
av externa intressenter (Falkheimer & Heide 2007). Genom att förmedla en positiv bild 
av hur frågor som CSR förmedlas och kommuniceras inne i företaget kan företagen 
således vinna ett större förtroende hos omgivningen. Att förtydliga att man bryr sig om 
sina medarbetares engagemang och att man vill att de ska vara involverade i företagets 
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ansvarstagande kan innebära en stor fördel för företagen. Jag får uppfattningen att det är 
just så många av dagens företag tänker. 
 
Företagen lyfter i sina gestaltningar gärna fram mer mjuka och positiva ord som tillit och 
stolthet och utelämnar ord som makt, påverkan och inflytande som kan upplevas ha en 
mer negativ klang. Att medarbetarna känner en stolthet för företaget är naturligtvis 
betydelsefullt för deras trivsel och arbetsglädje, men som mål för internkommunikationen 
fungerar det inte lika bra. Stolthet är svårt att mäta och tjänar därför inget större syfte när 
företagen vill se om internkommunikationen uppfyller det den ska. 
 
Det ökande kravet på transparens kan också komma att ha betydelse i framtiden. 
Företagen är överens om att transparens och trovärdighet är viktigt och att man måste 
våga prata om alla sidor av CSR, både de positiva och de negativa. Även om det sätt på 
vilket företagen gestaltar hur CSR blir en angelägenhet för internkommunikationen är ett 
medvetet drag eller inte kan transparensen och trovärdigheten ha lika stor vikt här. På 
samma sätt som att företag kan anklagas för att kommunicera ett mer gediget CSR-arbete 
än det man i själva verket utför kan de också komma att ifrågasättas för hur de ser på 
medarbetarnas roll i företaget. Att påstå att kommunikation alltid är en dialog på lika 
villkor är kanske att säga för mycket. Företag gör därför troligen rätt i att medge den 
maktaspekt som finns när de kommunicerar med sina medarbetare.  
 
Likadant kan de med fördel också peka på de utmaningar som finns när det gäller tillit 
och trovärdighet utan att bara falla tillbaka till klyschor om stolthet. Medarbetarnas 
stolthet över sin arbetsgivare är som tidigare nämnt naturligtvis viktig för både företaget 
och medarbetaren själv. Men eftersom transparens värderas så högt när det gäller CSR 
och kommunikation kan företag kanske vinna på att vara öppna med alla anledningar till 
att de låter medarbetarna få en viktig roll i CSR-kommunikationen. Att stolthet och tillit 
är viktigt är ganska uppenbara och platta svar och kan lämna fler frågor än det besvarar. 
Å andra sidan är det självklart så att alla företag naturligtvis vill måla upp en bild som är 
så positiv som möjligt. När man så gestaltar betydelsen av CSR i internkommunikationen 
är det därför en svår balansgång. Det gäller att hitta den gyllene medelvägen där man är 
öppen och ärlig men samtidigt inte påverkar anseendet negativt.  
 
Oavsett hur det kommer att se ut i framtiden kan det konstateras att företag idag gestaltar 
internkommunikationen kring CSR på det mest positiva sätt och att de är mycket noga 
med att poängtera både internkommunikationens och medarbetarnas värde för CSR-
arbetets framgång. 
 

5.1 Förslag till vidare forskning 
Jag anser att jag genom uppsatsen har kunnat uppnå mitt syfte att bidra till en ökad 
förståelse kring hur svenska företag gestaltar vikten av att CSR tar plats i den interna 
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kommunikationen. Jag har dock inte kunnat fördjupa mig i alla de intressanta aspekter 
och forskningsfrågor som jag har upptäckt under arbetets gång. Sist i det här kapitlet vill 
jag därför ge förslag på vidare forskning inom området.  
 
En första intressant aspekt av företagens arbete med samhällsansvar är medarbetarnas syn 
på saken. Vidare forskning skulle därför kunna undersöka i vilken utsträckning 
medarbetarna själva är engagerade i CSR-arbetet och om de anser att det är en viktig 
fråga för dem själva och för företaget. Vidare kan man även studera hur de upplever den 
kommunikation som ledningen har med de kring CSR-arbetet. 
 
Mitt andra förslag till vidare forskning är att undersöka i vilken utsträckning CSR kan 
bidra till att fler söker sig till ett visst företag. Forskning visar nämligen att ett CSR-
engagemang kan öka företagens anseende, en intressant fråga blir därför om människor 
tenderar att söka sig till företag som har ett utvecklat CSR-arbete. 
 
Till sist vill jag också ta upp den forskning som hävdar att företagens ansvar är att 
bedriva verksamhet och på så sätt främja ekonomin i samhället. Man menar att det är det 
som deras CSR går ut på och att det inte finns krav på något annat ansvar utöver det. 
Vidare forskning kan därför undersöka vad företagen egentligen har för tanke bakom att 
arbeta med CSR. 
 

5.2 Efterskrift 
Att genomföra en studie av det här slaget har visat sig inte vara så enkelt. Eftersom det är 
just gestaltningen jag är intresserad av, alltså inte enbart vad de svarar utan varför, är det 
väldigt svårt att gå på djupet i det företagen säger och ge mening till det. Genomgående i 
studien och i uppsatsen ser man hur företagen uttrycker sig på ett väldigt unisont sätt och 
att de till och med kan upplevas ha invanda svar som de alltid ger på sådana här typer av 
frågor. Huruvida detta sätt att gestalta CSR som en angelägenhet för intern-
kommunikationen är medvetet eller inte är som tidigare sagt svårt att veta. Men det kan 
konstateras att det för att få veta hur företag ser på en sak som CSR och företagsansvar 
krävs en stor skicklighet hos den som genomför studien. Det är svårt att gräva på djupet i 
frågor som har med företagens anseende och trovärdighet att göra. Om de svarar något 
som kan tolkas fel kan det ha en negativ inverkan på hur deras företag framstår. Därför 
blir svaren lätt formade efter samma mall och det blir då problematiskt att göra någon 
djupare analys än den jag har försökt göra i den här uppsatsen. 
 
Som nämnt i metodkapitlet hade det, för att kunna gå mer på djupet, kanske varit lämpligt 
att korrigera metoden och urvalet något. Det kan tänkas att det hade varit mer effektivt att 
använda sig av ett mindre antal företag, kanske två eller tre stycken. Då hade jag 
eventuellt kunnat lägga mer tid på varje företag och haft möjlighet att gräva mer i hur de 
gestaltar det här fenomenet. I och med att företagen nu blev hela sju stycken var det svårt, 
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bland annat tidsmässigt, att hitta något att analysera utöver det som tydligt går att se vid 
första anblicken. 
 
Jag önskar själv att jag hade kunnat göra en djupare analys av företagens gestaltningar för 
att på så sätt kunna ge den här uppsatsen mer udd. Men på grund av tidigare nämnda 
svårigheter med en sådan här studie var det svårt att lyckas hitta en spets i min analys. Jag 
tycker dock att min studie i allra högsta grad är ett bra försök till att genomföra en sådan 
här studie. Förutom att den till viss del bidrar med ökad förståelse kring hur företag väljer 
att gestalta betydelsen av att CSR blir en angelägenhet för internkommunikationen, bidrar 
den också med förståelse kring hur svårt det är att genomföra en sådan här studie. 
Gestaltning är ett spännande fenomen och det kommer att bli intressant att se om vidare 
studier av det här slaget klarar av att gå mer på djupet och hur man i så fall gick tillväga 
för att lyckas med det. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledning 
Kan du börja med att kort berätta vem du är och vad du arbetar med? 
 
CSR-arbetet 
Berätta om vad CSR är för dig och varför det är viktigt? 
Finns det några andra begrepp som ni använder för att beskriva CSR? 
Hur många arbetar med CSR hos er? 
Har ni någon enskild fråga som är viktigast för er inom CSR? 
Kan du se några nackdelar med att kommunicera er CSR? 
Hur länge har ni arbetat med CSR? 
 
Den interna kommunikationen 
Kan du berätta om hur ni arbetar internt med CSR, om hur ni kommunicerar det internt? 
Vilken funktion fyller den interna kommunikationen? (Alltså, vad kan den bidra med för 
att kommunicera er CSR internt?) 
Varför är den interna kommunikationen viktig för CSR-arbetet? 
Vilka mål vill ni nå med hjälp av den interna kommunikationen? 
Har ni någon uppdelning av den interna och externa kommunikationen vad gäller CSR-
arbete? 
Är CSR en integrerad del i er interna kommunikation eller en separat och övergripande 
del i hela verksamheten? 
 
Medarbetarna 
Beskriv medarbetarnas roll i arbetet med CSR. 
Hur använder ni er av medarbetarna i arbetet med CSR? 
Har olika typer av medarbetare olika roller, beroende på erfarenhet, utbildning, ålder, typ 
av tjänst? 
Vad förväntar ni er av era medarbetare vad gäller CSR? 
”Medarbetarna är ansiktet utåt”, tänker ni så? 
Kan medarbetarnas engagemang stärka trovärdigheten i ert CSR-arbete? 
Vilken betydelse har medarbetarna? 
Hur ser ni till att era medarbetare är medvetna om de CSR-frågor ni arbetar för? 
Hur går det till när ni ska engagera dem i arbetet? 
Vilka möjligheter upplever du med att engagera medarbetarna i CSR-frågorna? 
Vilka svårigheter upplever du med att engagera medarbetarna i CSR-frågorna? 
Har medarbetarna själva möjlighet att påverka ert CSR-arbete? På vilket sätt? 
På vilket sätt tror du att det påverkar medarbetarna att ni arbetar med CSR-frågor? 
Märker du på medarbetarna att de tycker att det här är viktiga frågor? 
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Övrigt 
Kan du berätta om något fall då ni har behövt försvara er CSR internt på grund av att det 
har blivit ifrågasatt externt? Hur skulle ni agera om det inträffade? 
Hur ser du på skillnaden mellan stora och små företag och deras kommunikation kring 
CSR? Vilka begränsningar och möjligheter finns för respektive typ av företag? 
Vad har ni för planer för framtiden vad gäller den interna kommunikationen kring CSR? 
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Bilaga 2: Analysguide 
 
I denna analysguide redovisas de frågor jag ställt till min insamlade empiri för att få fram 
hur företagen gestaltar vikten av att internkommunikation tar sig an CSR-frågan. 
 
Vilka begrepp förekommer oftast i intervjuerna? 
 
På vilket sätt benämner de internkommunikationen? 
- Dialog 
- Överföring av information 
 
Pratar de om medarbetarna som en homogen eller en heterogen grupp? 
Vad lyfter de fram respektive utelämnar angående medarbetarna? 
- Gemenskap 
- Tillit 
- Medvetenhet 
- Makt 
- Påverkan 
- Trovärdighet 
 
När jag ställer frågor av svårare karaktär, återgår de då till att understryka positiva ord 
och ”klyschor” kring ett internkommunikationsarbete? 
- Vad kan vara anledningen till det? 
 
Vilken bild ger företagen av sina målsättningar kring den interna kommunikationen kring 
CSR? 
- På kort sikt 
- På lång sikt 
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Bilaga 3: Företagen i studien 
 
De företag som förekommer i mina intervjuer är följande: 
 
• Företag A 

Bryggeri som utvecklar, tillverkar och säljer olika typer av drycker. Har ca 1 000 
medarbetare. 

• Företag B 
Elbolag som säljer, producerar och distribuerar el, värme och gas. Har ca 3 500 
medarbetare. 

• Företag C 
IT-företag som utvecklar och erbjuder IT-system, programvaror och andra tjänster 
inom informationshantering. Har ca 3 000 medarbetare. 

• Företag D 
Inkassobyrå som bland annat erbjuder tjänster som prospektering och segmentering, 
betalningshantering, inkasso och finansiella tjänster. Har ca 400 medarbetare. 

• Företag E 
Läkemedelsbolag som arbetar inom primär- och specialistvård, biologiska läkemedel 
och vaccin. Har ca 500 medarbetare. 

• Företag F 
 Oberoende, kundägd bank- och försäkringskoncern. Har ca 2 300 medarbetare. 
• Företag G 

Spelbolag som anordnar spel och lotterier för den svenska marknaden. Har ca 2 200 
medarbetare. 

 


