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Sammanfattning 
CSR är en förkortning för Corporate Social responsibility och innebär kortfattat att 
företag eftersträvar ansvarstagande genom att arbeta med sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter. Det finns relativt lite forskning kring den interna 
kommunikationen av CSR-relaterad information i jämförelse med den externa 
kommunikationen. Samtidigt är den interna kommunikationen av CSR-relaterad 
information betydelsefull för att den interaktiva kommunikationen, mellan de anställda 
och konsument ska vara välfungerande. Slutkonsumenter skapar sedan en huvudsaklig 
uppfattning om ett företag baserat på den utvärdering de gör av företagets totala 
verksamhet. Företag som arbetar med att kommunicera CSR-relaterad information på 
ett samordnat sätt genom samtliga kommunikationskanaler kan därmed skapa 
kundrelaterade konkurrensfördelar på marknaden. Denna studie kan anses bidra till 
forskningen kring den interna kommunikationen, då dess syfte är att undersöka hur den 
interna kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar på Kronans 
Droghandel genom att studera såväl empiri som teori. Studien mynnar ut i 
rekommendationer till Kronans Droghandel gällande deras framtida arbete med den 
interna kommunikationen av CSR-relaterad information.  
 
Vårt teoretiska ramverk kan anses ge bidrag till ökad en förståelse för ämnet, och har 
vidare nyttjats för studera den empiriska verkligheten i relation till den teoretiska 
forskningen. För att skapa ramverket är främst teorier kring ämnena intern 
kommunikation, interaktiv marknadskommunikation, CSR och integrerad 
marknadskommunikation använda. Studien är genomförd med empiriskt bidrag från 
intervju och enkätinsamling på Kronans Droghandel i Sverige. Vi har samlat in data 
med både kvalitativ och kvantitativ metod, genom intervju och enkätundersökning. 
Syftet med enkätundersökningen har varit att få de anställda med kundkontakts åsikter 
kring den hur den interna kommunikationen, allmänt sett och specifikt med avseende på 
CSR-relaterad information, fungerar på Kronans Droghandel. 
Enkätundersökningsresultatet analyserades tillsammans med vår intervjupersons åsikter 
kring detta. Enkäten skickades ut till 93 av de anställda med kundkontakt på Kronans 
Droghandel, och intervjun genomfördes med företagets kommunikationsdirektör 
Andreas Rosenlund. Resultatet och de slutsatser vi dragit från vår studie är att Kronans 
Droghandel arbetar främst med två av de tre områdena inom CSR, vilka är sociala och 
miljömässiga områden. Enligt vår studie kan de anställda på Kronans Droghandel 
generellt uppfattas som tillfreds med den interna kommunikationen, men ytterligare 
arbete med att informera om CSR-relaterade aspekter finns att önska. Detta då resultatet 
av vår enkätstudie visar att: då tillfredställelsen ökar gentemot någon av de fem 
aspekterna som kan anses relaterade till välfungerade intern kommunikation; tydlighet, 
tillvägagångssätt, trovärdighet, möjlighet och uppmuntran att kommunicera uppåt ökar, 
så ökar också tillfredställelsen mot den interna kommunikationen. Således torde en ökad 
fokusering på att förbättra samtliga av dessa fem aspekter ses som positivt för de 
anställdas tillfredställelse gentemot den interna kommunikationen. En förbättring i 
arbetet med den interna kommunikationen är även att betrakta som positivt för de 
anställdas kunskapsnivå med avseende på CSR-relaterad information. Applicerat på 
Kronans Droghandel och hur den interna kommunikationen fungerar där torde 
exempelvis nyttjandet av intranätet, vilket är den kommunikationskanal som Kronans 
Droghander använder främst, kunna ifrågasättas då detta inte är att föredra som primär 
kommunikationskälla. Detta då de anställda skulle kunna uppfatta informationen som 
tydligare vid större användning av exempelvis den muntliga kommunikationen.  
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1. Inledning  
Kapitlet inleds med ett fiktivt exempel för att lyfta fram hur en konsument kan uppleva 
en situation där kommunikationen av CSR-relaterad information mellan de anställda 
och konsumenten själv inte fungerar på ett bra sätt. Vidare följer presentation av 
problembakgrunden till vår studie, där vi ger en överskådlig bild av CSR som begrepp 
och konkurrensfaktor samt den kommunikativa aspekten av CSR gällande intern 
kommunikation, interaktiv kommunikation samt integrerad kommunikation. 
Avslutningsvis i detta kapitel kommer vi att presentera vår frågeställning och vårt syfte 
samt dispositionen av de övriga delarna i vår uppsats. 
 
 
 

 

Arg! 
 

Idag blev jag så himla besviken! För mig är det viktigt att företag arbetar miljövänligt 
och att de har bra verksamheter kring företaget, jag menar - vi ju har bara en planet och 
jag vill kunna bidra med det jag kan till att mina barnbarnsbarn också får ta del av den 
som jag har gjort! Tyvärr när jag var in till mitt närmaste apotek idag så blev jag så 
besviken! Trist! Jag kom in i butiken och frågade en kvinna ute på golvet om hon kunde 
hjälpa mig att välja ett miljövänligt och bra schampo. Hon var trevlig och så, men jag 
blev ändå upprörd eftersom hon inte kunde någonting om schampot! När jag börjar 
fråga om det och olika aspekter av miljövänlighet så kan hon inte ge mig några svar…. 
 
Sedan när jag går till kassan och ska betala ser jag att de säljer pins till förmån för 
cancerfonden. Så himla bra trycker jag!. Men återigen blev jag missnöjd och irriterad 
eftersom kassapersonalen inte kunde berätta hur stor del av pinsens kostnad som faktisk 
gick till cancerfondens arbete. Jag passar också på att fråga om det projekt företaget 
bedriver i Tanzania men personalen tittar på mig som jag var dum…. Hon hade aldrig 
hört talas om ett sådant projekt! Men jag hade ju läst om projektet på deras hemsida! 
Besviken gick jag ut genom dörren, nästa gång kommer jag definitivt besöka ett annat 
Apotek! 
 
Vad säger ni!?! Visst är dessa frågor viktiga? Jag tycker att företag som jag köper saker 
av ska leverera betydligt bättre än så här! Jag förväntar mig att de är duktiga på att 
kommunicera i butik, så att jag som konsument upplever att de arbetar på ett trovärdigt 
sätt med just sociala och miljömässiga frågor - som jag som konsument tycker är 
jätteviktiga! Det räcker inte med att bara kommunicera via hemsida och affischer utan 
detta måste fungera även inne i butiken!! 
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1.1 Problembakgrund 
Vi ämnar i denna bakgrund ringa in vårt ämnesområde genom att inledningsvis 
beskriva den nyuppkomna konkurrenssituationen inom den svenska apoteksbranschen 
och därefter redogöra för begreppet Corporate Social responsibility, CSR, vad det 
innebär och hur det kan användas av företag ur konkurrenssynpunkt. Vidare lyfter vi 
fram det forskningsgap vi, via teorier inom området, har kunnat urskilja och som vi 
menar är intressant att studera ytterligare. För att skapa en grundläggande förståelse 
för betydelsen av att studera forskningsgapet, där fokus ligger på företags verksamhet, 
belyser vi inledningsvis även konsumenten och dennes krav på företag.  
 
I Sverige var det statligt ägda Apoteket AB verksamma som enda aktör inom 
apoteksbranschen fram till år 1971, året då regeringsbeslutet om att monopolisera 
marknaden trädde i kraft. Monopolet släpptes sedan den 1:a juli 2009, och detta innebär 
att det nu återigen är en konkurrenssituation på denna marknad med flera verksamma 
aktörer. År 2011 fanns totalt 1242 apotek i hela landet och bakom dessa 26 aktörer som 
tillsammans hade en omsättning på totalt 33,5 miljarder kronor (Sveriges 
Apoteksförening, 2011). Dessa aktörer är bland andra Kronans Droghandel, Apoteket 
Hjärtat och Apoteksgruppen, som alla kan anses stå mer i startgroparna jämfört med det 
mer etablerade Apoteket AB som fortfarande bedriver sin verksamhet (Apoteket AB, 
2012). En nyuppkommen konkurrenssituation med kamp om kunderna har således, 
relativt nyligt, påbörjats.  
 
Det finns vissa grundläggande krav på kapaciteten/förmågan inom företag, så kallade 
”tröskelförmågor” (”threshold capabilities”), som måste vara uppfyllda för att företag 
ska kunna etablera en konkurrenssituation mot andra marknadsaktörer (Johnson, et al., 
2009, s. 63). Det vill säga, företaget måste kunna möta de lägsta kraven som deras 
intressenter har gentemot dem (Johnson, et al., 2009, s. 63). För att ett företag ska kunna 
använda sina resurser utöver dessa grundläggande krav, på ett sätt som ger 
konkurrensfördelar är det av stor vikt att användningen av dessa är av värde för 
företagets intressenter. Det är därmed viktigt för företagsledare att ta reda på hur de kan 
skapa värde för konsumenter med företagets resurser som leder till konkurrensmässiga 
fördelar (Johnson, et al., 2009, s. 68). Detta kan sättas i relation till det faktum att vi 
människor uttrycker allt mer krav på företag och organisationer, gällande deras ansvar 
för vår gemensamma planet (Arvidsson, 2010, s. 339). Dessa ökade krav på företag 
möjliggör vidare för företag att skilja sig från andra och nå konkurrensmässiga fördelar 
genom att arbeta med CSR-relaterade frågor (Grafström, et al., 2008, s. 135). 
 
CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär kortfattat att företag 
eftersträvar ansvarstagande genom att arbeta för långsiktig hållbarhet genom att ”både 
tjäna pengar, ta hänsyn till miljön och ansvar för arbetsplatsen” (Granqvist, 2009, s. 
18). De lägsta kraven som ställs på företag gällande samhälleligt ansvar gentemot 
intressenter finns i att läsa om i lagar och regleringar, medan CSR i sin tur handlar om 
hur företagen kan agera för att överträffa de lägsta kraven gentemot sina intressenter 
(Clegg, et al. 2011, s. 398). I och med att slutkonsumenters huvudsakliga uppfattning 
om ett företag baseras på den utvärdering de gör av företagets totala verksamhet kan 
företag som arbetar med att kommunicera CSR-relaterad information således skapa 
kundrelaterade konkurrensfördelar. Detta i och med att just CSR-relaterat arbete är en 
utvärderingsaspekt som allt fler konsumenter ser som viktig att beakta vid konsumtion 
av en produkt eller en tjänst (Grafström, et al., 2008, s. 135). 
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Likväl som CSR-relaterat arbete alltmer ses som en positiv aspekt ur 
konkurrenssynpunkt så kan kritik riktas gentemot att många företag inte prioriterar att 
kommunicera just detta arbete. Detta får till följd att gensvaret från företagens 
intressenter inte optimeras (Dawkins, 2005, s. 108). Situationen kan, enligt Arvidsson 
(2010, ss. 339-340) anses ha blivit bättre bara de senaste decenniet men fortfarande 
återfinns stora brister gällande hur denna information på bästa sätt presenteras till de 
olika företagsintressenterna. Betydelsen för företag att kommunicera sitt CSR-relaterade 
arbete återfinns även i studien av Dawkins (2005, s. 116) som redogör för att 
respondenter tenderar att uppleva förtroende gentemot CSR-relaterad information som 
kommer från företagen själva. Studiens resultat redogör för att respondenterna själva 
menar att deras köpbeteende skulle förändras om de fick ökad information från de 
företag som arbetar med CSR-relaterade frågor (Dawkins, 2005, s. 115). Skillnaden mot 
förtroendet konsumenter har för CSR-relaterad information som kommer från mer 
oberoende källor, till exempel organisationer som Greenpeace, påvisades vara 
marginell. Studien visar även att konsumenter idag ser denna typ av kommunikation 
som viktig trots att det innebär att en mindre budget kan riktas gentemot det faktiska 
arbetet av CSR. Majoriteten, 95 %, av respondenterna, totalt 1044 brittiska medborgare 
över 16 år, tenderar inte att aktivt själva söka information från företag utan förväntar sig 
att denna information på ett lättillgängligt sätt ska kommuniceras till dem (Dawkins, 
2005, s. 116). 
 
I Sverige kan konsumentintresset ses som stort med avseende på just företags CSR-
relaterade arbete. Dawkins (2005, s. 115) gjordes år 2000 en studie på 12 europeiska 
länder som visade att Sverige låg i topp då det kom till antal vidareutbildade 
konsumenter i åldern 35-54 som är engagerade i CSR-relaterade frågor, och dessa 
tenderar att låta detta engagemang inverka på vilka varor de väljer att konsumera. 
(Dawkins, 2005, s. 115). Genom att kommunicera CSR-relaterad information kan 
företag följaktligen inbringa konkurrensmässiga fördelar då dessa frågor inverkar 
positivt på kundernas uppfattning av företaget, och i och med detta också på 
konsumtionen av företagets varor eller tjänster (Hooghiemestra, 2012, s. 64). Återigen 
kan noteras att trots detta ökade konsumentkrav på företag med avseende på CSR-
relaterade aspekter är dock kommunikation av detta arbete ofta något som inte tas på 
allvar av företag (Ziek 2009, ss. 142-143). 
 
Flera forskare, Dawkins (2005, s 108) och även Ligeti och Oravecz (2008, s. 137), för 
att nämna några, framhåller det faktum att det även finns mycket kvar att studera 
gällande just kommunikation av CSR-relaterat arbete. Intresset för denna typ av 
forskning har emellertid ökat de senaste åren, framförallt med avseende den externa 
kommunikationen av CSR-relaterad information. Den interna kommunikationen är dock 
betydligt mer orörd (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010, s. 300). Dawkins (2005, s. 116) 
redogör i sin artikel för att det inte bara är akademiskt som bristfällighet kan 
konstaterats, utan att även de anställda tenderar att få lite uppmärksamhet även praktiskt 
i företags kommunikation av just CSR-relaterad information. Att som företag inte 
enbart kommunicera till externa intressegrupper utan även inom organisationen, till de 
anställda, är betydelsefullt då det medför att information förstärks och snabbare kan nå 
ut till övriga intressegrupper (Gummesson, 2002, ss. 237-238). Med avseende på just 
CSR-relaterad information upplevs den ofta som av hög trovärdighet då den 
kommuniceras via företagets anställda och inte via företagets externa 
kommunikationskanaler så som TV-reklam eller annonser. Detta i sin tur gör att den 
CSR-relaterade information som de anställda kommuniceras är att betrakta som 
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betydelsefull för ett företags rykte (Nordisk kommunikation, 2009, s. 10; Uusi-Rauva & 
Nurkka 2010, s. 301).  
 
Det finns även andra aspekter, inte enbart ett ökad konsumentintresse, som kan lyftas 
fram gällande förändringar på marknaden vilket leder till ett ökat tryck på företagens 
ansvarstagande utöver kraven gällande ansvaret för planeten. Bland annat har de 
anställda likväl som företagen förutsättningar förändrats i dagens samhälle, i och med 
att de har gått från att vara kollektivistiska till mer individualistiska. Detta är mycket 
tack vare globaliseringen som gjort att uppfattningarna kring kultur och värdegrunder 
tenderar att variera mycket inom företag (Kronstam, 2002, s. 8). Tidigare forskning 
visar att gemensam värdegrund och kultur inom företagen leder till positiva resultat och 
gynnar företagens utveckling. Det är i och med förändringen viktigt att företag och 
organisationer anpassar sig till utvecklingen av det individualistiska tänkandet och 
utvecklar verksamheten därefter. Ett sätt att göra detta är att arbeta med det sociala 
ansvaret i samhället och därigenom kunna skapa en gemensam företagsanda (Kronstam, 
2002, s. 89)  
 
Utifrån den kunskap vi inhämtat under vår insamling av teoretisk information om CSR, 
konkurrensfördelar och kommunikation har vi uppmärksammat ett forskningsgap när 
det kommer till hur CSR förmedlas internt inom organisationen och detta ser vi som 
intressant att studera närmare. Detta har gjort att vi som primär utgångspunkt har valt att 
fokusera på den interna kommunikationen av CSR-relaterad information, mellan 
företagsledning och anställda. 
 
1.2 Problemformulering  
Hur fungerar den interna kommunikationen, specifikt med avseende på CSR-relaterad 
information, på Kronans Droghandel? 
 
1.3 Syftet 
Syftet med vår studie är att undersöka hur den interna kommunikationen av CSR-
relaterad information fungerar på Kronans Droghandel genom att studera såväl empiri 
som teori. Vidare ämnar vår studie att mynna ut i rekommendationer till Kronans 
Droghandel gällande deras framtida arbete med den interna kommunikationen av CSR-
relaterad information.   
 
1.4 Avgränsningar  
I och med att vi bestämt oss att enbart titta på apoteksbranschen har vi gjort en 
avgränsning gällande marknad. Utöver detta har vi gjort avgränsningar när vi valt våra 
teoriområden, eftersom, exempelvis, CSR, internkommunikation och 
marknadskommunikation är stora ämnen var för sig. Detta har medfört att vi fått ringa 
in de delar från respektive ämne som vi anser har störst betydelse för att kunna svara på 
vår frågeställning och uppfylla syftet med vår studie.  
 
1.5 Begränsningar 
Vi har valt att genomföra vår intervju med endast en person vid vår kvalitativa 
datainsamling och detta ser vi som en begränsning då vi är medvetna om att vårt resultat 
skulle kunna ge ännu djupare förståelse om vi gjort fler intervjuer. Anledningen till att 
vi endast har gjort en intervju bottnar i att vi valt att intervjua den person som är 
ansvarig just för CSR-relaterade frågor. Även vår enkätundersökning har begränsningar, 
framförallt i och med att vi använde oss av mailenkäter, på grund av de geografiskt 
stora avstånden, vilket kan bidra till ett bortfall i svarsfrekvensen. Vi är även medvetna 
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om att detta kan leda till begränsningar gällande möjligheten att generalisera 
enkätresultaten. Dock är vår studie inte avsedd till generalisering mellan företag eller 
marknader utan avser endast Kronans Droghandel, så vi anser att denna begränsning 
med generaliserbarhet gentemot apoteksbranschen som helhet är oansenlig för just vår 
studie. Ytterligare en begränsning relaterad till enkätundersökningarna kan noteras i och 
med att samtliga enkäter distribuerades till anställda i antingen Norr- eller Västerbotten. 
Det faktum att alla respondenter arbetar i norra Sverige kan ses som en begränsning i 
och med att ålders- och könsfördelning, chefsförhållanden  med mera kan se annorlunda 
ut på andra ställen i Sverige. Detta kan i sin tur leda till att det redogjorda resultatet och 
dess generaliserbarhet gentemot Kronans Droghandel som helhet kan kritiseras. Att 
enkäterna distribuerades till anställda just i Norr- och Västerbotten beror på att 
kommunikationsdirektör Andreas Rosenlund valde att ge oss tillgång till just dessa 
mailadresser. Även deltagarantalet, 38 av totalt cirka 988 anställda, bör påtalas som en 
begränsning med avseende på enkätresultatets generaliserbarhet till Kronans 
Droghandel. Vi som undersökningsledare tilldelades totalt 93 adresser av Kronans 
Droghandel och detta bottnar i att vi upplevde en viss tveksamhet från de anställdas sida 
till att delta i enkätundersökningen med anledning av tiden de då tvingades avsätta. 
Detta ledde till att vi valde att begränsa vår efterfrågan på enkätdeltagare till 100 
individer, vilket mer ingående motiveras i delkapitel 4.1 ”Urval.” 
 
1.6 Disposition 
 

 
 
Figur 1. Disposition 
 
Vi började arbetsprocessen med att söka efter fakta kring vårt valda ämne och därefter 
med att skriva vårt första utkast till problembakgrunden. Denna bakgrund innehåller 
kort information om ämnet och redogör för varför vi ser det som betydelsefullt att 
studera just intern kommunikation av CSR-relaterade aspekter. Vi gick sedan vidare till 



 6 

vår problemformulering men innan vi kunde börja formulera problemet och fortsätta 
skriva bakgrunden återvände vi till informations- och faktainsamlingen. Anledningen 
till detta var att vi insåg att det krävs ett gediget arbete för att samla och sålla i 
informationen som finns tillgänglig för att komma fram till de källor som kan ses som 
värdefulla för vår studie.  
 
Vi formulerade sedan vår frågeställning som vi har använt som guide genomgående i 
hela arbetet. Detta för att lättare skapa en röd tråd för oss själva men också för läsaren. 
Vi valde i samband med detta också ut de teorier som vi menar inringar vårt 
ämnesområde. Detta innebar att vi fick förståelse för hur viktigt, men samtidigt svårt, 
det är att avgränsa sig i arbetet med att genomföra en akademisk uppsats. Efter detta 
gjorde vi en skiss på hur vi skulle lägga upp arbetet och diskuterade alltifrån tidsplan, 
arbetets utformning till insamlingsmetoder och analysbearbetning. Till vår hjälp hade vi 
tankekartor som vi utgick från.  
 
Under vår litteraturstudie arbetade vi med grunden till vår teoretiska referensram genom 
att fortsätta läsa på om teorier relaterade till vårt valda ämnesområde. Här hade vi stor 
hjälp av att vi redan tidigt i arbetet, vid skapande av problembakgrund och 
frågeställning, lagt mycket tid och vikt vid att hitta fakta och teorier som vi ville 
använda. Efter att vi sållat ur de teorier vi fann mest användbara till vår studie kunde vi 
sedan påbörja skapandet av vårt ramverk. Under denna process insåg vi hur mycket 
teoretiska vinklingar och bidrag det finns inom dessa ämnen, och som vi nämnde ovan 
fick vi ständigt göra avgränsningar för att inte sväva för långt utanför vårt 
problemområde. Vi beskriver i vårt metodkapitel hur vi har sökt efter teoretiska fakta 
och denna har vidare utmynnat i den teoretiska ram som kan ses som en grund för vårt 
arbete. Främst har vi i största möjliga mån försökt använda oss av primärkällor för att 
bygga upp detta ramverk.  
 
Med den teoretiska referensramen som utgångspunkt gick vi vidare med 
datainsamlingen, där vi har valt att genomföra både en kvalitativ studie och kvantitativa 
studier. Vi använde vår teoretiska referensram för att formulera både intervju frågor 
samt frågematerial till enkätundersökningen. Vi bokade intervjutid med 
kommunikations direktör Andreas Rosenlund på Kronans Droghandel, och genomförde 
sedan en telefonintervju med honom som spelades in. Av Andreas fick vi även tillgång 
till 93 mailadresser tillhörande anställda med kundkontakt på Kronans Droghandel. 
Innan vi mailade enkätrespondenterna så skickades enkäten till Kronans Droghandel för 
godkännande. Efter att vi fått deras medgivande mailades enkäten sedan ut och 
respondenterna fick 10 dagar på sig att besvara enkäten.  
 
Den data vi fick in via enkäterna bearbetade vi sedan i programmet SPSS, och den 
kvalitativa data från intervjun transkriberades för att underlätta inför analysen. När vi 
sedan gjorde analysen av vår insamlade data vävde vi samman de svar vi fått av 
Andreas tillsammans med de anställdas enkätsvar och med det teoretiska ramverk vi 
samlat ihop.  
 
Efter bearbetning, resultatpresentation, och analys av datamaterialet kunde vi sedan 
presentera våra slutsatser och de rekommendationer vi kommit fram till samt de förslag 
vi har gällande framtida forskning. 
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2. Arbetets utgångspunkter 
I denna del av arbetet beskriver vi vilka utgångspunkter vårt arbete har. Vi inleder med 
att redogöra för hur vårt ämnesval gjordes, vilken förförståelse vi anser oss besitta 
samt för vår kunskapssyn och vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vidare presenterar vi 
den forskningsansats som används i vår studie och därefter följer en redogörelse för de 
val vi gjorde vid insamling av teoretiskt- och empiriskt material. De olika delarna 
ämnar tillsammans ge en förståelse till genomförandet av vår studie vilket är en 
förutsättning för att den ska kunna replikeras.  
 
2.1 Ämnesval 
Vid val av fördjupningsämne kom vi fram till att vi har ett gemensamt intresse för 
företags arbete med CSR-relaterade frågor, ett ämnesområde som vi båda tidigare berört 
i vår utbildning, civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid 
Handelshögskolan, Umeå Universitet. Även projektarbetet Röj en mina, som vi 
gemensamt engagerat oss i under ht 2008-vt 2009 har bidragit till att vi tycker att just 
CSR-relaterade frågor är en intressant del av företagsekonomi. Röj en Mina-projektet 
syftade till att öka kunskapen om den rådande minproblematiken och avslutades med en 
afton där samtliga biljettintäkter gick till att bekosta röjningen av ett minfält vi hade 
adopterat i Kambodja. På aftonen hade vi flera föreläsare på plats, bland annat Sofia 
Hagman som då var ansvarig för CSR-frågor på KPA-pension. Under arbetet med Röj 
en Mina blev vårt intresse stort för det ansvar som företag kan anses ha gentemot 
samhället och vi fick insikt i att CSR är ett mycket aktuellt ämne. Detta kom sedan att 
bidra till att vi vid val av uppsatsämne såg det som mycket intressant forskningsområde 
att fördjupa oss i.  
 
Att vi sedan valde att applicera denna uppsats mot apoteksbranschen hade sin primära 
grund i vårt gemensamma intresse för vård, omsorg och människor – vi såg det båda två 
som en bransch vi gärna ville få fördjupad kunskap om. Vidare kom vi att reflektera 
över att Apoteksmonopolen i Sverige relativt nyligen släppts (2009), viket 
vidareutvecklade vårt ämnesval. Detta eftersom vi kom att se det som intressant att 
betona denna situation närmare i och med att, på något sätt, belysa CSR-relaterad arbete 
utifrån ett konkurrensperspektiv.  
 
I inläsningsfasen av uppsatsskrivandet fick vi sedan en utökad förståelse för att den 
interna kommunikationen av CSR-relaterad information är ett område där det inte finns 
så mycket tidigare forskning. Detta kom vidare att motivera oss att arbeta vidare med 
just denna aspekt av CSR. Eftersom Matilda har läst Management som master-
inriktning och Hanna Marketing ville vi tillgodose båda inriktningarna, och med detta i 
åtanke kom vårt ämnesval att slutligen landa i att vi ville titta närmare på hur 
kommunikation av CSR-relaterad information kan fungera internt.  
 
Vår förhoppning är att vår studie ska komma till nytta för det specifika företag vi har 
valt att applicera vår studie på, men även att till viss del redogöra för den interna 
kommunikationen av CSR-relaterade aspekter och dess del i att konkurrenskraftigt 
belysa ett företags CSR-arbete. 
 
2.2  Förförståelse  
Den förförståelse vi som författare har när vi påbörjar vår studie har sin grund i bland 
annat vår bakgrund, vår utbildning och våra tidigare praktiska erfarenheter (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 25). Det är viktigt för forskare att försöka bibehålla ett objektivt 
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synsätt, vilket inte alltid lätt på grund av de tidigare erfarenheter som spelar in 
(Ejvegård, 2003, s. 19). Ejvegård (2003, ss. 19-20) lyfter fram att anledningen till att 
behålla objektivitet är för att kunna återspegla och återge samtliga aspekter angående 
forskningsämnet och detta ska ske utan att vi som forskare bli selektiva och vinklade åt 
ett eller annat håll. Vårt mål är alltså att under uppsatsarbetet bibehålla en objektiv syn 
på ämnet och de resultat vi kommer fram till, vilket innebär att vi kommer eftersträva 
att i största möjliga mån inkludera alla ståndpunkter utan att bli subjektiva. Vi har 
försökt säkerställa detta genom att använda oss av redan befintlig forskning som tar upp 
ämnet ur olika synvinklar. Detta har vi även gjort för att försöka undvika vinkling 
gjorda av författarna till de olika källorna. Det kan nämligen, som Ejvegård (2003, s. 
20) belyser finnas forskningsprojekt som utger sig för att vara vetenskapliga men som 
inte alltid nödvändigtvis är det. Med detta menar han att författarens teorier eller 
uppsatsämne kan vara vinklande av dennes egen uppfattning (Ejvegård, 2003, s. 20). Vi 
kommer endast att uttrycka våra personliga åsikter och resonemang i slutsatsdelen av 
uppsatsen, och angående de teorier valt har vi försökt att få så stor bredd som möjligt 
utan att gå ifrån vårt valda forskningsområde.  
 
Den förförståelse vi har inför studien kommer bland annat från vår utbildning inom 
civilekonomprogrammet med Service Managementinriktning, som har gett oss en 
övergripande och bred kunskapsbas inom många olika företagsekonomiska områden. 
Som helhet lyfter utbildningen fram serviceaspekten av tjänster och företagande, 
exempelvis hur kunder, personal och kommunikation kan hanteras ur ett 
serviceperspektiv. Vår förhoppning är att vi ska kunna nyttja vår kunskapsbas, men vi är 
också medvetna om att denna förförståelse kan inverka på vår strävan efter att vara 
subjektiva. Som nämnt ovan är våra masterinriktningar mot Management respektive 
Marketing vilket torde inbringa viss variation i vår företagsekonomisktrelaterade 
förförståelse och vi ser detta som positivt.  
 
Vår kontextspecifika kunskap om apoteksbranschen kan anses vara relativt begränsad. 
Ingen av oss har jobbat på apotek eller tidigare haft någon fördjupad kontakt med 
branschen mer än som kunder. Med avseende på möjlighet att bibehålla en objektivitet 
ser vi detta som positivt. Dock bör det nämnas att en större branschförståelse från vår 
sida, ibland annat branschspecifika begrepp och uttryckssätt, som exempelvis kan 
uppkomma vid en intervjusituation, hade kunnat underlätta för vår förmåga att 
analysera och tolka våra respondenters svar.  
 
2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vår studie sluter an till ett normalvetenskapligt synsätt då vi som forskare har tillgång 
till en gedigen bank med information och tidigare forskning relaterat till det ämne som 
studeras. Inom just det normalvetenskapliga synsättet kan tre olika syften presenteras; 
explorativ (utforskande), deskriptiv (beskrivande) eller explanativ (förklarande) 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 23). Studien vi genomför är en deskriptiv studie, vilket är 
en typ av studie där syftet är att grundläggande och noggrant beskriva studiens aktuella 
forskningsämne (Johansson Lindfors, 1993, s. 23). Vi ser vår studie som deskriptiv i 
och med att vårt undersökningssyfte är att ge en beskrivning av hur den interna 
kommunikationen av CSR relaterade aspekter kan fungera. Med avseende på detta syfte 
har vi valt att utgå från den teoretiska referensram vi sammanställer med utgångspunkt i 
tidigare akademisk forskning och vi kommer därefter att utföra både kvantitativ och 
kvalitativ datainsamling.  
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Vi har valt en hermeneutisk kunskapssyn där syftet med vår studie är att undersöka, 
tolka och därigenom skapa en förståelse för, hur den interna kommunikationen av CSR-
relaterad information fungerar på Kronans Droghandel. För att uppnå detta syfte 
kommer vi att koppla samman vår teoretiska referensram med vårt empiriska resultat. 
Vår förhoppning är att vår studie ska utmynna i en förståelse för den nuvarande 
situationen på Kronans Droghandel samt i rekommendationer för företagets framtida 
arbete med just den interna kommunikationen av CSR-relaterad information. För att 
uppnå dessa syften anser vi att det är relevant att skapa en insikt hos oss som forskare 
kring uppfattningen av den interna kommunikationen hos ledning och anställda på 
Kronans Droghandel. Vår empiriska information inhämtas via en kvalitativ studie, en 
intervju, samt i genomförandet av en kvantitativ enkätundersökning. Bryman och Bell 
(2005, s. 443) redogör för hermeneutisk kunskapssyn, som där forskaren skapar en 
förståelse för den analyserade kontexten genom tolkningar av forskningsobjektet. 
Hermaneutiken betonar just tolkning och hög förklarandegrad till skillnad från 
positivismen som kan ses som mer inriktad på numerisk fakta för att på ett mer 
naturvetenskapligt, objektivt inriktat sett, studera hur den sociala verkligheten ter sig 
(Bryman & Bell, 2005, s. 593). I vår studie kommer såväl bearbetning av insamlad data 
som analysarbete präglas av oss som individer, av vår förförståelse och syn på 
verkligheten. Vi åläggs i och med detta att arbetet igenom vara uppmärksamma och 
noggranna för att bearbeta vårt material på ett medvetet sätt så det motsvarar det våra 
respondenter ämnat beskriva, trots givet utrymme för egna uppfattningar och tolkningar. 
Under arbetet kommer vi dock att genomgående eftersträva att vara så objektiva i våra 
tolkningar som möjligt. Vår intervju kan jämfört med den kvantitativa undersökningen 
anses ha en mer direkt subjektiv prägel, vilket i vårt fall innebär att vi som forskare 
måste vara uppmärksamma på olika aspekter relaterade till intern kommunikation och 
CSR-relaterad information som framkommer vid intervjutillfället. Den hermaneutiska 
kunskapsprägeln innebär att vi som intervjuare har ett stort ansvar i att förstå 
respondentsvaren och bakomliggande intentioner i dessa (Patel & Davidsson 1991, s. 
25). Vår kvantitaiva undersökning resulterar inledningsvis i statisk data, som vi dock 
vidare tillsammans med resultatet från vår kvalitativa undersökning, kommer nyttjas för 
analys och tolkning. Exempelvis ger korrelationsanalyser oss som forskare möjlighet att 
se mönster av data, vilket gör att vi vidare kan tolka den insamlade informationen på en 
mer djupgående nivå. 
 
Kunskap är komplext, i och med svårigheten att bedöma för vem en verklighet kan ses 
som just ”verkligheten” (Johansson Lindfors, 1993, s. 39). Det är därför viktigt att 
författaren redogör för den kunskapssyn som tillämpas i studien då den har en inverkan 
på valet av metod, vilket i sin tur har inverkan på förståelsen för studiens resultat 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 16-17). Således är det även av betydelsen för möjligheten 
att replikera en studie att den aktuella metoden presenteras (Bryman, 1997, s. 51-52). 
För att säkerställa replikerbarheten i vårt arbete har vi således noggrant beskrivit vilka 
utgångspunkter och val vi gjort i de olika delarna av vår studie. Vi eftersträvar således 
att arbetet igenom redogöra och motivera våra val av kunskapssyn, vetenskapligt 
förhållningsätt, studiens forskningsansats och tillvägagångssätt vid insamling av såväl 
teoretiskt som empiriskt material. Beskrivningen i de olika delarna ämnar tillsammans 
ge en förståelse för genomförandet av studien, och vidare säkerställa en god möjlighet 
till replikering av studien. Nedan beskriver vi vår forskningsansats, och hur vi i vår 
studie utgått från tidigare studier med samma teorier som vi använder, för att ytterligare 
stärka replikerbarheten. 
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2.4 Forskningsansats och metodval 
Som utgångspunkt för vår studie använder vi tidigare forskning och i vårt teoriavsnitt 
presenterar vi teorier som är relaterade till fyra huvudområden; CSR, intern 
kommunikation, integrerad- och interaktiv marknadskommunikation. De teorier som 
lyfts fram har sedan kopplats samman för att, tillsammans med empiriska studier, 
redogöra för hur intern kommunikation av CSR-relaterad information kan fungera. 
Detta innebär att vår studie antar en deduktiv ansats då vi i vår undersökning går från 
teori till empiri. Vår studie kommer att genomföras med stöd från existerande teorier 
som vi anser berör vårt valda forskningsområde och dessa utvalda teorier kommer sedan 
att ligga till grund för vår empiriska datainsamling (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Vi 
är medvetna om att det är svårt för oss att hålla en enbart deduktiv ansats, då vår studie 
även syftar till att presentera rekommendationer angående intern kommunikation av 
CSR relaterade aspekter vilket sluter an till ett visst nyttjande av induktiv 
forskningsansats. Denna ansats innebär att vi som forskare, i kontrast till den deduktiva 
ansatsen, utgår från insamlad data och analyserar detta för att komma fram till nya 
resultat (Johansson Lindfors, 1993, s. 55)  .  
 
Vi kommer att använda oss av två olika typer av datainsamlingsmetoder i vår studie, 
både en kvantitativ enkätundersökning och kvalitativ intervju. I relation till studiens 
undersökningssyfte, att studera hur den interna kommunikationen av CSR-relaterad 
information  fungerar på Kronans Droghandel, ser vi nyttjandet av dessa två olika typer 
av datainsamlingsmetoder som lämpligt då det finns olika informationsaspekter 
kopplade till kvantitativa respektive kvalitativa datainsamlingsmetoder. Metoderna kan 
komplettera varandra då de, på olika sätt, kan ge bidragande information som sluter an 
till studiens syfte (Svenning, 1997, s. 94). Intervjufrågorna förklarar ledningens syn på 
intern kommunikation, och enkäten beskriver de anställdas och attityder och preferenser 
av detsamma, vilket gör att en mix av båda metoderna fångar komplexiteten och djupet i 
problemområdet, något vi anser att användandet av enbart en av metoderna inte skulle 
göra. Vi upplever att fånga både komplexitet och djup som önskvärt, för möjligheten att 
besvara vår frågeställning. Genom att studera både kvalitativ och kvantitativ data har vi 
som forskare således möjlighet att få olika typer av förståelse inom området. Via vår 
kvalitativa undersökning djupinriktar vi oss alltså för att få en förståelse för hur 
ledningen ser på den interna kommunikationen av CSR-relaterad information. Den 
kvantitativa undersökningen nyttjas för att få en mer översiktlig och bredare förståelse 
över hur de anställda ser på hur denna typ av kommunikation fungerar på företaget, 
baserad på statiskt data.   
 
Valet av kvantitativ datainsamlingsmetod har som nämnt ovan sin grund vårt 
undersökningssyfte, att studera hur den interna kommunikationen av CSR relaterade 
aspekter fungerar på Kronans Droghandel, i denna metod ur de anställdas synvinkel. I 
anslutning till detta ser vi en kvantitativ datainsamlingsmetod som lämplig eftersom den 
optimal vid undersökning av attityder, preferenser och åsikter hos respondenter 
(Ejvegård, 2003, s. 54). Vi upplever det som önskvärt, för möjligheten att besvara vår 
frågeställning, att samla information från ett stort antal respondenter vilket också 
motiverar användningen av en kvantitativ metod. Detta då dessa typer av 
undersökningar i stor utsträckning använder hårddata, siffror, vilket förenklar 
sammanställning av svaren och möjliggör överblick då antalet respondenter är stort 
(Svenning 1997, s. 72). Det faktum att standardiserade frågeformulär används medför 
att generaliserbara slutsatser kan dras vid den kvantitativa datainsamlingen. 
Generaliseringsmöjligheten i detta fall innebär att en undersökning kan besvaras av 
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endast ett urval av individer, men ge ett resultat som kan ses som allmängiltigt gentemot 
den totala uppsättningen individer som studien ämnar undersöka, vilka är de anställda 
(Svenning, 1997, ss. 101, 105). Vi vill lyfta fram att avsikten med vår studie i helhet 
inte är att generalisera resultatet, utan för att ge en bild av hur just våra respondenter ser 
på hur den interna kommunikationen fungerar på Kronans Droghandel. En begränsning 
med kvantitativa undersökningar är dock att ingen detaljinformation kan erhållas från 
denna typ av data vilket gör det svårt att besvara frågan ”varför” (Svenning, 1997, s. 
72). Ytterligare en aspekt att betona är det faktum att kvantitativa metoder inbringar 
möjlighet för respondenterna att vara anonyma. Detta kan ses som en viktig etisk 
aspekt; att respondenterna kan svara utan att vara oroliga för att deras respektive svar 
kopplas till dem och synliggörs publikt (Henerson, et al., 1987, s. 17) 
 
Vid den kvalitativa datainsamlingen är vårt syfte återigen att få en förståelse för hur den 
interna kommunikationen på Kronans Droghandel uppfattas, men denna gång av 
ledningen. Det vanligaste tillvägagångssättet vid datainsamling gällande kvalitativa 
studier är intervjuer av olika slag, exempelvis djupintervjuer och fokusgrupper 
(Backman, 1998, s. 53). Inom den kvalitativa forskningen ses individen som det 
centrala och frågor och undersökningar byggs upp kring uppfattningar och tolkningar av 
en individs tyckande (Backman, 1998, s. 48). En nackdel som kan påpekas med denna 
metod är att intervjun vi genomför kommer att ha begränsad generaliserbarhet (Bryman 
& Bell, 2005, s. 307). I vårt fall innebär detta att intervjusvarens generaliserbarhet till 
andra ledningspersoner är att betrakta som liten eller obefintlig. Vi vill dock betona att 
generalisering av vårt erhållna studieresultat till andra företag, varken utom eller inom 
branschen, inte har varit vårt syfte vid genomförandet av vår studie. Som beskrivet ovan 
finns det olika informationsaspekter kopplade till kvantitativa respektive kvalitativa 
datainsamlingsmetoder. Vi ser det som intressant att i vår studie använda oss av båda 
tillvägagångssätten för insamlingen av vår data då de, om än på olika sätt, kan ge 
bidragande information (Svenning, 1997, s. 94).  
 
2.5 Litteraturgranskning - informationsinsamling 
I början av vårt arbete ägnade vi mycket tid till att samla in en teoretisk bas som skulle 
ligga till grund för vår forskning, då detta är ett viktigt moment vid utformningen av 
studien (Backman, 1998, s. 66; Svenning, 1997, s. 36). Det tillvägagångssätt vi använde 
oss av vid utformningen av vårt teoretiska ramverk är att vi primärt utgått från böcker 
för att sedan söka efter vetenskapliga artiklar som omnämnts i dessa. Tips på böcker har 
vi dels fått från våra tidigare kurser vid Umeå Universitet och dels via andra uppsatser. 
Vi har även nyttjade Umeå Universitets biblioteksalbum som sökverktyg för att leta 
efter litteratur och de sökord vi primärt använde var: CSR, intern kommunikation, 
kommunikation, interaktiv marknads kommunikation, integrerad kommunikation, CSR 
som konkurrensmedel, och konkurrensfördelar. Träffbilden på dessa sökningar var 
mellan ca 10-30 träffar på varje sökning. Vår teoribas har inte enbart bestått av 
vetenskapliga artiklar som omnämnts i de böcker vi nyttjat utan vi har även sökt artiklar 
via artikeldatabasen på Umeå Universitetsbibliotek. För att hitta dessa använde samma 
sökord som då vi sökte efter böcker men nu fick vi något fler träffar, mellan 20 och 100 
träffar. Som en första gallring valde vi sedan att enbart studera de artiklar som var 
”peer-reviewed”. Vidare läste vi sammanfattningar, introduktioner och slutsatser till 
artiklarna för att därefter sortera och välja ut dem som vi ansåg var mest värdefulla för 
vår studie. Ett exempel på en forskare som ofta har angivits som källa i forskningen är 
Christian Grönroos, en författare vars bok Service Managamenet och marknadsföring, 
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kundorienterat ledarskap i servicekonkurrens (2008) vi har haft som utgångspunkt i 
arbetet i vår redogörelse av integrerad marknadskommunikation.  
 
Med avseende på vår teoretiska redogörelse över olika aspekter av intern 
kommunikation vill vi lyfta fram att vi nyttjat rapporten Intern kommunikation (2009) 
av den strategiska kommunikationsbyrån Nordisk kommunikation AB. Denna rapport är 
inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift utan är således skriven av 
kommunikationsbyrån som fokuserar på kommunikation inom just den nordiska 
marknaden (Nordisk kommunikation, 2012). Med anledning av en upplevd brist på 
vetenskapliga artiklar kopplade till just den nordiska kontexten och intern 
kommunikation finner vi denna rapport väl tillämpbar, i och med det företag vi studerar, 
Kronans Droghandel, är ett företag som verkar just i norden. Vårt val att nyttja 
information från Intern kommunikation bottnar således i en uppfattning att denna 
rapport bidrar med ett intressant nordisk perspektiv som vi haft svårt att finna i andra 
rapporter och vetenskapliga artiklar, där det primära fokuset enligt vår uppfattning 
istället ligger på en Nordamerikansk kontext. Vidare vill vi betona att information från 
Intern kommunikation (2009) har kompletterats av andra, ”peer-reviewade” artiklar 
kopplade till området för att ytterligare stärka, bekräfta och vidga resonemang kring 
intern kommunikation. Det faktum informationen som hämtats från Intern 
kommunikation (2009) överensstämmer med ”peer-reviewade” artiklar menar vi 
ytterligare motiverar valet och ger bäring till att använda denna rapport.  
 
Gällande CSR har vi funnit Maria Grafström med medförfattarinnor som relevant med 
anledning av att hon tar upp CSR utifrån ett svenskt perspektiv vilket har varit intressant 
för oss då, som vi nämnde ovan, vår studie är riktad mot just den svenska marknaden. 
Via Grafström har vi också fått bra tips på andra författare gällande forskning av just 
CSR-relaterade aspekter. Vi vill betona att många av de källor som vi har använt i vår 
uppsats, med Maria Grafström undantagen, till största delen är skrivna av författare med 
västerländskt ursprung. Detta anser vi bör belysas då det också gör att synen på CSR-
arbete och företagande igenom hela arbetet har en västerländsk prägel vilket vi menar 
att läsaren bör vara medveten om.  
 
Vidare att benämna är att vi har använt oss av metodböcker som referenslitteratur, bland 
andra Jarl Backmans Rapporter och uppsatser (1998), Maj-Britt Johansson Lindfors Att 
utveckla kunskap (1993), Rolf Ejvegårds Vetenskaplig metod (2003), Karin 
Dahmströms, från datainsamling till rapport (2005) samt Alan Bryman och Emma 
Bells Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005). Vissa av böckerna har vi använt 
för att få en förståelse för metodlogiska val rent allmänt medan andra böcker har nyttjats 
för sina redogörelser för bland annat upplägget bakom kvantitativa och kvalitativa 
datainsamlingsmetoder. Vi fann våra metodböcker framförallt via albumsökning i 
biblioteksdatabasen, på sökorden metod och rapport. Vi har även studerat andra 
examensarbeten och tittat tillbaka på vår egen B-uppsats för att få inspiration gällande 
användbara metodböcker. 
 
Vid insamling av teoretiskt material har vi i största möjliga mån försökt använda oss av 
ursprungskällan till teorin. Då detta inte har varit möjligt, om vi ej funnit den, har vi 
använt den sekundärkälla vi ansett vara mest trovärdig. Ejvegård (2003, s. 62) 
framhåller vikten av att försäkra sig om att informationen inte är tagen ur sitt 
sammanhang, och därav gör att vi refererar till en källa på ett felaktigt sätt genom att 
inte använda primärkällan.  
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2.5.1 Kritik mot sekundärkällor  
Vid urvalet av våra källor, och den fakta vi valt att använda oss av i vår studie, har vi 
utgått från fyra grundläggande krav gällande källkritik och urval av teoretiskt material. 
Dessa fyra principer är: ”äkthet”, ”oberoende”, ”färskhetskrav” och ”samtidighetskrav” 
(Ejvegård, 2003, s. 62).  
 
Till att börja med ska vi som forskare se till att källorna vi använder är äkta, för att se 
att det inte är förfalskningar – här tar Rolf Ejvegård (2003, s. 62) upp exempel som 
förfalskningar av bibeln och Hitlers Dagböcker. Detta äkthetskrav har vi dock inte lagt 
så stor vikt vid med anledning av att vi bara har nyttjat artiklar som är akademiskt 
granskade, ”peer-reviewed”, vilket torde korrespondera till en hög äkthetsgrad. Även på 
grund att vi gör en studie som ska komma fram till rekommendationer till Kronans 
Droghandel angående den interna kommunikationen av CSR-relaterad information 
anser vi att äkthetskravet inte om kan lika viktigt som de andra kraven vid källkritik. 
Med avseende på nästa krav, oberoende, är det vi som forskare som ansvarar för att 
alltid försöka hitta primärkällan till den fakta vi funnit, för att säkerställa att det finns ett 
oberoende mellan dem. Genom att använda oss av primärkällan kan vi kontrollera att 
sekundärkällan inte ryckt fakta ur sitt sammanhang (Ejvegård, 2003, s. 63). Vid 
användandet av sekundärkällor är vi medvetna om att dessa källor kanske inte alltid är 
oberoende och återger primärkällan på ett riktigt sätt. När vi använder oss av teorier 
som är refererade i artiklar eller litteratur där vi inte funnit primärkällan, kan vi inte 
alltid säkerställa att teorin är korrekt återgiven (Ejvegård, 2003, s. 63-64). Vi har därför 
i största möjliga mån försökt söka efter den primära källan.  
 
Nästa krav som ska uppfyllas är det så kallade färskhetskravet, som innebär att det rent 
generellt är bättre att använda sig av nyare källor än äldre (Ejvegård, 2003, s. 64). Här 
har vi försökt sortera bort de träffar vi fått i vår sökning som är äldre än 2002, alltså tio 
år. Detta har inte alltid varit möjligt då det kanske inte funnits nyare forskning som 
bidragit med teoretisk information inom området, i dessa fall har vi fått använda oss av 
äldre källor. Sista kravet som ska vara uppfyllt vid valet av källor är samtidighetskravet, 
som betyder att vi som forskare bör söka källor som innehåller händelser som är nära i 
tiden (Ejvegård, 2003, s. 64). Detta är endast för att nyare händelser kan vara mer 
överensstämmande med det valda forskningsområdet. Vår generella uppfattning är att 
de källor vi använder är bra på att nyttja händelser från vår samtid, dock i mer eller 
mindre hög grad. Det faktum att majoriteten av de vetenskapliga artiklar som vi har 
använt är skrivna på engelska har exempelvis gjort det svårare för oss att själva kunna 
referera till en händelse som artikelförfattarna hänvisar till, än om de varit skrivna på 
svenska (vårt modersmål). Detta har i sin tur gjort att vi i större utsträckning än vid 
svenskrelaterade händelser har fått förlita oss på att källans faktiskt refererar till en 
händelse som kan ses som aktuell.   
 
De källor och teorier vi använder oss av i vårt teoriavsnitt anser vi att i största möjliga 
utsträckning uppfylla dessa fyra krav. Övrig källkritik kan riktas till att vi, vilket 
omnämnts ovan, använt oss av källor som är skrivna på engelska och vid vår 
översättning kan vi ha feltolkat eller översatt på felaktigt sätt. Även det faktum att vi 
valt att använda oss av en icke vetenskapligt granskad källa, intern kommunikation 
(2009) av Nordisk kommunikation vill vi lyfta fram i vår källkritik. Denna källa har vi 
som omnämnt ovan valt att använda trots att vi är medvetna om avsaknaden av 
vetenskaplig förankring, med anledning av det Nordiska perspektiv denna rapport 
belyser. Det faktum att denna källa lyfter fram teorier som både bekräftas och stärks av 
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vetenskapliga artiklar ser vi vidare som positivt för det valida säkerställandet av den 
informations som lyfts fram. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel bygger vi upp det teoretiska ramverk som kommer att användas vid 
tolkningen av teorier och empiriska reslutat. Vi har valt att använda oss av tidigare 
teoretiska bidrag inom bland annat CSR, kommunikation, och konkurrensfördelar.  
 
Vi belyser i vår studie den interna kommunikationen på Kronans droghandel, med CSR-
relaterad information som kommunikationsämne men vi inleder vårt teorikapitel med att 
översiktligt redogöra för CSR som begrepp och kortfattat beskriva vad CSR-relaterat 
arbete kan innebära. Efter det belyser vi intern kommunikation vilket kan ses som 
kärnan av vår uppsats. Efter detta presenteras begreppet integrerad 
marknadskommunikation där vi förklarar betydelsen av att ett företags 
marknadskommunikation med slutkonsument är konsekvent. De anställda, mottagarna 
av företagets interna kommunikation, är en viktig del i den integrerade 
marknadskommunikationen och detta kommer vi klargöra närmare i vårt fjärde 
teorikapitel de anställdas roll i den interaktiva marknadskommunikationen. Som 
avslutande kapitel knyter vi samman samtliga av desa teorikapitel och redogör för 
Kommunikation av CSR. Vi har byggt upp vårt teoriavsnitt med avsikt att ge en 
förståelse för betydelsen av välfungerande intern kommunikation av CSR-relaterad 
information och en insikt i det sammanhang som det är en del av. Vi ämnar att redogöra 
för hur välfungerande intern kommunikation av CSR-relaterade aspekter kan ses som en 
del i företaget möjlighet till ökad konkurrenskraft på marknaden. 
 
3.1 CSR – begreppet 
I detta stycke kommer vi nedan att redogöra för en beskrivning av CSR som begrepp 
samt olika aspekter som berör detta. 
 
CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility och fungerar som ett 
ramverk för verksamhetsrelaterat arbete som berör frivilligt socialt ansvarstagande 
(Granqvist 2009, s. 17). Det är ett komplext begrepp, som är spritt över hela världen och 
idag används på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt olika forskare, företag eller 
konsulter har (Granqvist 2009, ss. 17, 19). För att skapa en förståelse för strukturen 
bakom CSR, företagens frivilliga samhällsansvar, kan tre grundläggande underområden 
redovisas; 
• Ekonomiskt ansvarstagande - innebär att företaget som arbetar för ekonomisk vinning 
strävar efter att ekonomisk sett redovisa ett bra resultat och att ta ansvar för sponsorer 
och aktieägare, genom att ge dem en god avkastning.  
• Miljömässigt ansvarstagande - innebär att företaget agerar på ett sådant sätt som gör 
minsta möjliga skada på miljö, och att de är medvetna om hur de ska arbeta för att 
främja naturresurser på ett långsiktigt sätt. 
• Socialt ansvarstagande - handlar om att driva verksamheten på ett sätt som 
kännetecknar en god samhällsmedborgare och därmed ta hänsyn till andra medborgares 
hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, jobbar hos underleverantörer, är 
affärspartners eller konsumenter. 
(Grankvist, 2009, s. 17) 
 
Sammanfattningsvis kan således CSR ses som ett ramverk där dessa tre faktorer 
tillsamman arbetar för att skapa långsiktigt hållbara företag som ”både tjänar pengar, tar 
hänsyn till miljön och ansvar för arbetsplatsen” (Granqvist 2009, s. 18). Det som 
sammanfattar dessa tre ovan nämnda områden i ytterligare en dimension är den etiska 
nivån, som handlar om på vilket sätt, hur, företagen väljer att göra saker. Minimikraven 
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som ställs på företagen gällande samhälleligt ansvar gentemot intressenter finns i lagar 
och regleringar. CSR handlar istället om hur företagen kan agera för att överträffa de 
lägsta kraven gentemot sina intressenter (Clegg et al., 2011, s. 398).   
 
CSR ses idag, såväl praktiskt som akademiskt, utifrån just ett intressentperspektiv. Detta 
perspektiv har sitt ursprung i Freemans intressentmodell från 1984, som lyfter fram att 
företag är beroende av samtliga företagsintressenter (Freeman, 1984, s. 25). 

 
Figur 2. Intressentmodell. Översättning från originalmodell av Freeman (1984, s. 25) 
 
Modellen visar exempel på intressenter som påverkar och påverkas av ett företag. De 
flesta av dem kan även brytas ned, det vill säga; rubrikerna i sig är endast att betraktas 
som samlingsbegrepp för många olika typer av intressenter. Exempelvis kan begreppet 
kunder inkludera så väl företags- som privatkunder (Freeman, 1984, s. 25). Att 
intressentperspektivet idag appliceras på CSR-relaterat arbete kan härledas tillbaka till 
50-talet då ansvaret med avseende på CSR-relaterat arbete började diskuteras. Synerna 
på detta CSR-relaterade arbete och ansvar, är flera till antalet (Jamali, 2008, s. 213). 
Bland annat menade Friedman år 1962 att CSR torde beaktas utifrån möjlighet att öka 
värdet för företagets aktieägare (Arvidsson, 2010, s. 340). Med tiden växte dock en syn 
fram som menade att samhället var att betrakta som basen för CSR-relaterat arbete och 
att detta arbete därmed torde återspegla de frågor som samhället såg som betydelsefulla. 
”Samhället” är ett stort och diffust begrepp och detta faktum kom sedan att påverka att 
just intressentperspektivet började appliceras i relation till CSR (Arvidsson, 2010, s. 
340). Detta innebär i sin tur att lyckat CSR-arbete anses bottna i företagsintressenters 
krav och önskemål, med avseende på just ansvarstagande (Ligeti, & Oravecz, 2008, s. 
138; Jamali, 2008, s. 214). 
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Ett välfungerande CSR-arbete kan defineras som “have in place a process to integrate 
social, environmental, ethical and human rights concerns into their business operations 
and core strategy in close collaboration with their stakeholders” (”ha en process som 
integrerar sociala, miljömässiga, etiska och mänskliga rättigheter i företagets 
handlingar och strategier i nära samarbete med sina intressenter”) (Europeiska 
Kommissionen, 2012). Detta är den definition som EU använder för CSR och den 
belyser att välfungerande CSR-arbete är beroende av att företag är medvetna om hur de 
arbetar med CSR, och vilka delar av CSR arbetet som skapar värde för deras 
intressenter (Johnson, et al., 2009, s. 90). 
 
Framväxten av CSR som en allt mer betydelsefull del av företagande kan ses som 
mångfacetterad, det finns ett flertal aspekter som kan lyftas fram gällande förändringar 
på marknaden som har medverkat till ett ökat tryck på företagen att arbeta med CSR-
relaterade aspekter. Bland annat har den ökade globaliseringen lett till att företag ofta 
har anställda med från olika kulturer och med varierande värdegrunder vilket har 
kommit att inverka på företag och det sätt verksamheter bedrivs (Kronstam, 2002, s. 8). 
Tidigare forskning visar att gemensam värdegrund och kultur inom ett företag gynnar 
företagens utveckling och även har en positiv inverkan finansiellt. I en allt mer global 
värld ses det därför som viktigt att företag och organisationer anpassar verksamheten till 
denna utveckling för att lyckas skapa en gynnsam gemensam företagsanda. Ett sätt att 
göra detta är att arbeta med det sociala ansvaret och eftersträva att som företag vara en 
god samhällsmedborgare som arbetar för de anställdas, underleverantörers, 
affärspartners och konsumenters välbefinnande (Kronstam, 2002, s. 9). 
 
Ytterligare en aspekt som bidragit till att allt fler företag arbetar med CSR idag är 
relaterat till att media har bidragit till att misstag och fel gjorda av organisationer inte 
hamnar i skymundan, utan kommer till ytan mycket snabbare än tidigare. Detta leder i 
sin tur till att företagen väljer att agera med större ansvar och medvetenhet (Kronstam, 
2002, s. 9). Framväxten av CSR-relaterat arbete kan även härledas till det faktum att 
detta engagerar allt fler konsumenter (Grafström, et al., 2008, s,135). I dagens samhälle 
där kunders krav på social ansvarsfullhet från företag uppfylls kan således 
konkurrensfördelar erhållas genom att arbeta med CSR och kommunicera detta arbete 
till konsument. Likväl som CSR-relaterat arbete som en viktig del av företagande växer 
så anses kommunikationen av detta arbete gentemot företagsintressenter göra detsamma 
(Ziek 2009, s. 143). Detta kan relateras till det faktum att kundintressenternas slutliga 
uppfattning av företagens erbjudanden baseras på den utvärdering de gör av företagets 
totala verksamhet, och de företag som lyckas med sin kommunikation av CSR-
information har således en möjlighet att vinna kundrelaterade konkurrensfördelar 
(Grafström, et al., 2008, s. 135). Kommunikation till konsumenter av CSR-relaterade 
information av betydelse ur konkurrenssynpunkt beror alltså på att denna information 
inverkar positivt på kundernas uppfattning av företaget vilket tenderar att öka 
möjligheten att de väljer att köpa produkter eller tjänster från företaget (Hooghiemestra, 
2012, s. 64). 
  
För att frambringa konkurrensfördelar via kommunikation av CSR-relaterat arbete krävs 
det att företagen är medvetna om hur de arbetar med CSR och vilka delar av CSR 
arbetet som skapar värde för deras intressenter (Johnson, et al., 2009, s. 90). Detta är 
dock inte ett område som kommer läggas någon större vikt på i denna uppsats. Fokus 
kommer heller inte ligga på att CSR-relaterat arbete och kommunikation av detta även 
kan analyseras med avseende på kritiska aspekter. Kritik gentemot CSR-relaterat arbete 
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har dock bland annat riktats mot att företag redogör för missvisande information, där 
CSR-arbetet har framställts på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten vilket 
gör att trovärdigheten gentemot detta arbete generellt kommer till skada (Grafström, et 
al., 2008, s. 134; Birth, et al., 2008, s. 182). På senaste tid har dock framväxten av 
organisationer som granskar företags CSR-relaterat arbete ökat, exempelvis arbetar 
både Amnesty och Greenpeace mycket med dessa frågor (Dawkins, 2005, s. 116). Även 
internet har inneburit ökat möjligheten för privatkonsumenten att direkt söka 
information och diskutera med andra (Riegner, 2007, s. 436). Tillgängligheten av 
information och synpunkter från andra konsumenter har ökat betydligt med anledning 
av internetbaserade forum (Reiger, 2007, s. 436). I Sverige finns exempelvis tidningen 
CSR i praktiken, en affärstidning som ägs av Bonniers tidsskrifter affärspress, som via 
sin trycka tidning och hemsida bland annat ger CSR-relaterad information om olika 
företag. Tidningen har även en facebooksida där konsumenter själva kan diskutera olika 
CSR-relaterade aspekter. Detta kan ses som en svensk variant på en virtuell plattform 
där konsumenter fritt kan diskutera företag och deras CSR-arbete (CSR i praktiken, 
2012). Denna ökade möjlighet för konsumenter att uttrycka sina åsikter och diskutera 
verksamheter och produkter kan i sin tur komma att inverka på konsumenters 
köpbeteenden (Riegner, 2007, s. 436). Fortsättningsvis kommer CSR-fokuset i denna 
studie att ligga på skapandet av en förståelse för hur information relaterad till ett 
företags CSR-relaterade arbete på olika sätt kan kommuniceras internt. Vi har valt detta 
angreppssätt för att skapa en plattform att utgå ifrån för att analysera vår praktiska 
studie och vidare möjligöra besvarande av vår frågeställning: Hur fungerar den interna 
kommunikationen, specifikt med avseende på CSR-relaterad information, på Kronans 
Droghandel? I nästkommande stycke kommer vi att belysa intern kommunikation, 
vilket således kan ses som kärnan av vår uppsats.  
 
3.2 Intern kommunikation 
Detta kapitel berör aspekter gällande den interna kommunikationen inom företag. Vi 
beskriver vikten av välfungerande intern kommunikation samt barriärer som kan hindra 
detta.  
 
Generellt kan begreppet kommunikation definieras som en interaktion mellan parter för 
att uppnå diverse målsättningar, vilket framhäver att kommunikation kräver ett samspel 
mellan olika individer (Bloisi et al. 2007, s. 354). Detta gäller således även vid intern 
kommunikation, meddelanden som kommer från företaget och går till de anställda samt 
vice versa (Bloisi et al. 2007, s. 355; Wilson, et al. 2008, s. 406). Begreppet intern 
marknadskommunikation är ett begrepp som används för den interna kommunikationen 
gentemot de anställda i de fall då de har en framträdande roll i att marknadsföra 
företagets arbete mot slutkonsumenter (Strid, 1999, s. 14). Vi har valt att genomgående 
enbart använda begreppet intern kommunikation för att underlätta förståelsen i vår 
studie.   
 
Definitionen av intern kommunikation kan benämnas som; samtliga budskap, all 
information, som förmedlas mellan de individer som är en del av organisationen ((Strid, 
1999, s. 14). Denna kommunikation är en förutsättning för att de anställda inom en 
organisation ska förstå sina uppgifter, kunna kommentera sin arbetssituation och känna 
ett engagemang till, och gemenskap med, organisationen (Bloisi et al. 2007, s. 354; 
Strid, 1999, s. 42) Det främsta huvudsyftet med intern kommunikation mellan 
ledning/ledare och medarbetare är att skapa en förståelse för vilka mål som finns och för 
att de berörda parterna ska känna engagemang och få en tydlig roll av sitt arbete 
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(Nordisk kommunikation, 2009, s. 10). Vidare syften med en välfungerande intern 
kommunikation kommer vi att beskriva nedan. Det finns emellertid teorier och 
författare som menar tvärtom, att den huvudsakliga meningen med intern 
kommunikation är att öka och förbättra produktionen, och att sedan delsyftena som 
kommer efter är förbättrad arbetsmiljö och underlättande i förändringsprocesser (Strid, 
1999, s. 36). Det finns även forskare som menar att hela den interna kommunikationen 
kan ifrågasättas, som anser att kommunikationen som avser att göra en förändring hos 
den mottagandes kunskap eller känslor kan betvivlas (Strid, 1999, s. 34). De 
argumenterar kring huruvida kommunikationen verkligen bidrar till en äkta relation och 
ett riktigt engagemang, eller om det bara är ett sätt att styra de anställdas tankar, ”som 
en manipulativ åtgärd där man låter språket styra tanken” (Strid, 1999, s. 18). Strid 
(1999, s. 18) menar dock att kanske det inte spelar någon roll vad som egentligen pågår 
hos individerna på grund av den interna kommunikationen, det viktiga och huvudsaken 
är att den fungerar och fyller sitt syfte.  
 
Liksom företagets externa kommunikation så kan även den interna kommunikation 
komma från olika håll, bland annat från ledningen med generella riktlinjer likväl som 
från de anställda till ledning/ledare i form av exempelvis klagomål eller önskemål. 
Dessa två exempel är på lodrät kommunikation, nedåt- respektive uppåtgående. Den 
interna kommunikationen kan även vara av horisontell karaktär, då kommunikationen 
istället sker mellan de anställda (Bloisi et al. 2007, s. 362). I vår studie har vi valt att 
enbart fokusera på den ”lodräta kommunikationen” mellan anställda och ledare/ledning, 
i och med att vi vid vår datainsamling riktar oss mot just ledare som anställda.  
 
3.2.1 Förändrade förutsättningar för den interna kommunikationen  
”Framgångsrika organisationer har väl fungerande intern kommunikation” menar 
författarna till boken Intern kommunikation (Nordisk kommunikation, 2009, s. 4). Detta 
framhåller även Bloisi (2007, s. 355) som menar att kommunikation mellan 
lening/ledare och anställda måste vara välfungerande för att problem ska kunna 
identifieras, feedback ska tillvaratas och kvalitén hos företaget ska vara god. Samtidigt 
som det krävs att den interna kommunikationen ska vara tillfredsställande, förändras 
förutsättningarna för den, exempelvis då det idag finns många fler 
kommunikationskanaler än tidigare (Bloisi et al. 2007, s. 309; Nordisk kommunikation, 
2009, s. 8). Exempel på kommunikationskanaler som utvecklats och förändrat 
förutsättningarna är Internet, telefon och direktkontakt (Kupritz & Cowell, 2010, s. 55). 
Författaren Stacey Hanke (2009, s. 22) menar att alla de kanalerna som finns för att 
kommunicera idag gör att vi som individer, bland annat, kan ha svårt att kommunicera 
muntligt mellan varandra. Som vi kommer beskriva under stycket 
kommunikationskanaler har just den muntliga kommunikationen visat sig vara viktig 
för den interna kommunikationen. Vidare har även, som vi nämnde i 
problembakgrunden, de anställdas och företags förutsättningar förändrats tack vare nya 
kulturer och nya generationer som formas på arbetsplatser och övrigt i samhället. Detta 
har gjort att företag har gått från att vara kollektivistiska till mer individualistiska. Som 
exempel har det faktum att 80 och 90-talisterna tar plats i arbetslivet inneburit nya 
förväntningar, värderingar och ökade krav på individualism och självständighet i 
jämförelse med äldre generationer (Nordisk kommunikation, 2009, s. 7-8). För att en 
organisation ska vara framgångsrik krävs det att företagen har utarbetade strategier och 
nya synsätt gällande intern kommunikation, som tar hänsyn till förändringarna (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 7).  
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3.2 2 Vikten av välfungerande intern kommunikation 
Som nämnt ovan är huvudsyftet med intern kommunikation att skapa en förståelse för 
vilka mål som finns inom organisationen, och för att de berörda parterna ska känna 
engagemang och få en tydlig roll av sitt arbete (Nordisk kommunikation, 2009, s. 10). 
Utöver detta kan välfungerande intern kommunikation mellan ledning och anställda 
anses vara viktigt för att den ska: 
 

• Skapa tillit inom organisationen mellan de anställda och ledningen, författarna 
Thomas, et al. (2009, s. 287) menar att god kommunikation ligger till grund för 
tillit och en följd av tilliten blir engagerade anställda. 

• Engagera de anställda så de vill verka i enligheten med företagets mål och 
riktlinjer och därigenom bidra till att företaget är en god marknadsaktör. Detta 
kan i sin tur även leda till att de sprider god ”word of mouth”, det vill säga att 
talar gott om företaget till exempelvis vänner och bekanta (Birth, et al., 2008, s. 
185; Strid, 1999, s. 31).  

• Hjälpa de anställda ”förstärka företagets rykte” gentemot slutkonsumenter. De 
anställda anses ha en nyckelroll i detta arbetet, och om de inte känner att de är 
engagerade och vill uppfylla förmedlingen kommer konkurrensfördelar bli svåra 
att vinnas (Nordisk kommunikation, 2009, s. 10; Uusi-Rauva & Nurkka 2010, s. 
301).   

• Underlätta förståelsen hos de anställda gällande arbetsuppgifter, arbetssituation 
och därigenom också skapa ett engagemang till organisationen (Bloisi et al. 
2007, s. 354 ;Strid, 1999, s. 42). 

• Bidra till kunskap om de anställdas syn på verksamheten, såväl kritik som 
positiv feedback är att betrakta som betydelsefullt för utvecklingen av ett företag 
(Nordisk kommunikation, 2009, s. 16). 

 
Betydelsen av den interna kommunikationen kan belysas ytterligare av att 
”kommunikation bidrar till engagemang och nytänkande” (Nordisk kommunikation, 
2009, s.  9) och av att ”kommunikation skapar förståelse, stabilitet och trygghet bland 
medarbetarna” (Nordisk kommunikation, 2009, s. 9). Vikten av bra intern 
kommunikation kan även relateras till betydelsen av att kunderna upplever att företaget 
uppfyller vad de kommunicerar ut externt, i och med att ”kundens syn på företagets 
värderingar och hur de omsätts i verkligheten är helt avgörande” (Kronstam, 2002, s. 
23; Strid, 1999, s. 47). Kunden måste alltså få enhetliga uppgifter om arbetet eller varan 
från samtliga håll i företaget (Strid, 1999, s 31). Nedan beskriver vi svårigheter med 
intern kommunikation, vilket ansvar de olika rollerna i den interna kommunikationen 
har, vilka kommunikationskanaler som finns och vad respektive är bra eller mindre bra 
för. Vi kommer även i varje stycke att knyta an till vissa av ovannämnda punkter för att 
beskriva hur denna välfungerande interna kommunikation kan skapas och stärkas.  
 
3.2.3 Svårigheter med den interna kommunikationen 
En välfungerande intern kommunikation försvåras av barriärer som hindrar mottagaren 
av informationen att tolka den på det avsedda hänseendet (Bloisi et al. 2007, s. 366; 
(Strid, 1999, s. 41). Dessa barriärer kan vara:  
 

• Tidigare erfarenheter hos de anställda. Då de mottagit liknande information 
kommer de att generalisera och göra samma tolkning som de gjorde tidigare 
(Bloisi et al. 2007, s. 366).  
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• Vilken referenspunkt den mottagande har kommer att påverka tolkningen. Detta 
har att göra med individuella referenser, om samma information når en tonåring 
och en pensionär kommer de att tolka innehållet olika (Bloisi et al. 2007, s. 366; 
Nordisk kommunikation, 2009, s. 11).  

• Ytterligare barriärer är selektiv uppmärksamhet, vilket är när mottagaren av 
informationen inte är mottaglig, exempelvis vid kritik. Detta medför att denne 
gör ett selektivt urval av meddelandets innehåll Bloisi et al. 2007, s. 368.  

• Även känslan av tillit kommer att påverka den interna kommunikationen. Om 
ledaren som ska kommunicera ut informationen inte känner tillit till sina 
anställda tenderar denne att välja bort delar av innehållet och bara förmedla 
vissa bitar. Detta gäller även omvänt, men då tenderar de anställda istället att 
lägga egna värderingar i informationen. Dessa situationer, med avsaknad av 
tillit, kan uppkommit av att tidigare information varit felaktig eller inkomplett – 
vilket har bidragit till misstänksamhet och brist på tillit (Bloisi et al. 2007, s. 
368). I de fall där bristande tillit till innehållet, eller till sändaren av innehållet i 
sig, blir en barriär, är det viktigt att den som kommunicerar ut information alltid 
är trovärdig. Detta kan förstärkas av att det som kommuniceras ut från olika håll 
inom organisationen är konsekvent med samma innehåll (Strid, 1999, s. 55). En 
aspekt som Thomas, et al. (2009, s. 287), lyfter fram i sin forskning är att tilliten 
till medarbetare och ledning/ledare påverkas av hur de anställda uppfattar att 
insynen och öppenheten hos företaget är. Eftersom detta i sin tur inverkar på hur 
de anställda uppfattar sin egen förmåga att ha verkan på företagets målsättningar 
Thomas, et al. (2009, s. 287), 

• Inom de flesta organisationer förekommer det även problem med rykten som 
sprids, främst mellan anställda (medarbetare/kollegor) (Strid, 1999, s. 58). 
”Rykten uppstår då intresset är högt och informationen bristfällig” menar Strid 
(1999, s. 58). Det är i dessa fall viktigt att istället sprida positiv och korrekt 
information, för att överrösta och dementera eventuella rykten som då florerar 
som en del av den interna kommunikationen (Strid, 1999, s. 61).  

• Vidare är antalet kommunikationskanaler är fler och kommunikationen når de 
anställda snabbare och via nya kanaler (Strid, 1999, s. 109). Detta är dock inte 
en garanti för att effektfullheten i budskapet är bättre, då ”aldrig förr har så 
mycket information gett så lite effekt” (Nordisk kommunikation, 2009, s. 8).  
 

3.2.4 Ledning och anställda i den interna kommunikationen 
Informationen som förmedlas kan komma från marknadsföringsavdelningen gällande 
produkter, från ledningen angående generella riktlinjer, men även tillbaka från de 
anställda i form av klagomål eller önskemål (Bloisi et al. 2007, s. 362). De som bär 
huvudansvaret gällande den interna kommunikationen inom ett företag är ledarna och 
ledning och detta gäller den såväl den uppåtgående och nedåtgående som den 
horisontella interna kommunikationen (Bloisi et al. 2007, s. 362). Trots att det är 
ledaren/ledningen som har detta huvudansvar, krävs det ett samspel mellan samtliga för 
att alla ska känna sig inblandade och ta sitt individuella ansvar (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 11). Utöver ansvaret hos ledningen ligger det alltså även ett 
ansvar hos de anställda, främst gällande vilken information de önskar att den interna 
kommunikationen ska innehålla. Den kommunikation som går till de anställda ska 
generellt sett vara tydlig och meningsfull. För att få information som är meningsfull är 
det också viktigt att de anställda tar sitt ansvar för att själva söka få den information de 
behöver (Nordisk kommunikation, 2009, s. 15). Författarna till intern kommunikation 
(2009, s. 11) menar att de anställda vill ha meningsfulla budskap istället för en stor 
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mängd information. Detta belyser även Thomas, et. al som drog slutsatserna av sin 
forskning att det är inte mängden information som är avgörande för tillit från de 
anställda till ledning och organisation, utan snarare kvaliteten på informationen de 
anställda får (2009, s. 306 ). Det är av stor vikt att ledaren, som internt kommunicerar ut 
information till de anställda, kontrollerar att informationen är tydlig och lätt att förstå 
innan den kommuniceras ut (Bloisi et al. 2007, s. 368). Dessutom är den viktigaste 
aspekten gällande skapande av tillit och engagemang via kommunikation från 
ledare/ledning är att den information som kommuniceras är tillräcklig och användbar för 
de anställda (Thomas, et al., 2009, s. 287). Författarna Thomas, et al. (2009, s. 287) 
menar att god kommunikation ligger till grund för tillit och en följd av tilliten blir 
engagerade anställda.  
 
3.2.5 Kommunikationskanaler  
Ett välfungerande internt kommunikationssystem har olika kanaler, alltifrån intranät till 
nyhetsbrev och bloggar. Det gemensamma för samtliga är att de ska fylla behovet av 
intern kommunikation för att kunna lösa problem, ge snabb information, bidra till 
utrymme för kritik och önskemål samt att kunna klargöra målsättningar och resultat som 
uppnås. (Nordisk kommunikation, 2009, s. 16). Utvecklingen av Internet och intranät 
har enligt Kupritz och Cowell (2010, s. 55) haft stor inverkan på vilka 
kommunikationskanaler som används på olika företag idag. De anser även att den 
främsta orsaken till att individer använder intranät och internet för att kommunicera har 
att göra med bekvämligheten i att sitta kvar vid datorn och sköta kommunikationen 
därigenom, men även på grund av att det sättet är det billigaste (W. Kupritz och Cowell, 
2011, s. 56). Vilken kanal som än används ska kommunikationen innehålla information 
om vad som ska göras, hur det ska göras och även varför det ska göras för att den 
information som kommuniceras ska ge önskat resultat (Strid, 1999, s. 21).  
 
Kommunikationskanalerna kan delas in i direkta och indirekta, där de direkta är från, 
chef, ledare, mellanchef, kollegor och informationsmöten eller arbetsplatsträffar. De 
indirekta kanalerna är exempelvis kommunikation via massmedia, personaltidningar, 
anslagstavlor tv, och internet/intranät (Nordisk kommunikation, 2009, s. 40; Strid, 1999, 
s. 53). Det finns för- och nackdelar med samtliga, men undersökningar gjorda av 
Nordisk kommunikation har visat att den kommunikation som kommer oavkortat från 
chefen har störst betydelse när det kommer till att omsätta mål och vision till handling i 
just det dagliga arbetet (Nordisk kommunikation, 2009, s. 18). Detta innebär att om 
kommunikationen inom ett företag går från ledning till mellanchef, och sedan till 
anställda är det viktigt att kommunikationen i det första ledet är tydlig och motiverande 
för mellanchefer och ledare (Nordisk kommunikation, 2009, s. 18). Det är också viktigt 
att individen, ledaren i detta fall, som kommunicerar ut ett budskap är medveten om på 
vilket sätt denne gör det samt på vilket sätt mottagaren uppfångar meddelandet, för att 
skapa god kommunikation (Hanke, 2009, s. 22). De ledare som har förmågan att urskilja 
på vilka olika sätt olika mottagare kommunicerar/mottager kommunikationen kommer 
att bli mest framgångsrika i att förmedla sitt och organisationens budskap (Hanke, 2009, 
s. 23). Detta kan ses som en förutsättning för att de anställda ska känna sig delaktiga 
och ha en förståelse för sina egna och organisationens mål, och göra dem till en del av 
vardagligt arbete. Förmågan att kommunicera målen till vardagligt arbetet kan 
benämnas kommunikativt ledarskap, och innebär att ledningen på ett bra sätt ska 
kommunicera ut strategiska val som görs i organisationen till de anställda. För att skapa 
engagemang, motivation och aktivitet hos dem, och detta kräver i sin tur en god 
kommunikativ förmåga hos ledaren (Nordisk kommunikation, 2009, s. 14). Författaren 
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Stacey Hanke (2009, s. 25) understryker att färdigheter i kommunikation är något som 
kan övas upp och är viktiga för att bygga starka relationer, undvika missuppfattningar 
men även för att få mottagaren att agera enligt vad kommunikationen avser. 
 
De olika kommunikationskanalerna som finns inom ett företag kan användas i olika 
syften och vara av varierande nytta, exempelvis beroende på om det som kommuniceras 
ska vara till kännedom för olika parter, eller för att skapa en dialog (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 40). Som vi nämnde ovan är den viktigaste kanalen den som 
kommer från chefen och därefter övriga kollegor tätt följt av möten (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 41). Den muntliga kommunikationen/kanalen uppfattas som 
viktigast, och den främsta anledningen till detta är att den till största del handlar om det 
dagliga arbetet vilket av de anställda uppfattas som av hög relevans. Detta visar en 
benchmarkundersökning gjord av Nordisk kommunikation där resultatet visade att de 
anställda tycker att den information de får muntligt angående det dagliga arbetet är 
viktigast (Nordisk kommunikation, 2009, s. 42). Författarna Kupritz och Cowell (2010, 
s. 74) betonar detta och menar att den muntliga kanalen är den som bör finnas i centrum 
när information ska förmedlas inom företag. Den muntliga förmedlingen anses skapa en 
större förstålelse och ett engagemang hos de anställda när ledare agerar uppmuntrande 
och ”systematiserar möjligheterna att förmedla företagets budskap” (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 11). Den upplevs även främst som viktig när information som 
uppfattas som känslig, exempelvis feedback på de anställdas prestation förmedlas 
(Kupritz & Cowell, 2010, s. 74). Kupritz & Cowell (2010, s. 74) menar även att muntlig 
kommunikation, via direktkontakt till de anställda, är att betrakta som viktig ur 
relationsskapande synpunkt, att framförallt muntlig kommunikation skapar 
förutsättningar för ömsesidig respekt och en pågående dialog.  
 
Vidare upplevs anslagstavlor, nyhetsbrev, media och personaltidningar av många 
anstäldda som mindre viktiga då de innehåller med allmän information och är inte 
individuellt eller gruppvis inriktade (Nordisk kommunikation, 2009, s. 42).  Det finns 
emellertid undantag gällande de allmänt riktade kanalerna, exempelvis upplevs 
intranätet som betydelsefullt trots att det kan vara av allmän karaktär (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 42). 42). Dock nyttjas ofta just intranät, vilket omnämnts 
ovan, på grund av att det ses som bekvämt i och med möjligheten att sköta 
kommunikationen via datorn och på grund av att det är billigt (Kupritz & Cowell, 2010, 
s. 56). Intranätet kan ses som ett stöd till den muntliga informationen, men faktorer som 
hur enkelt det är för de anställda att själva använda intranätet, och hur uppdaterad 
informationen som finns på intranätet är, kan vara avgörande för hur bra det upplevs 
stödja den munliga kommunikationen (Nordisk kommunikation, 2009, s. 46).  
 
Trots de ökade kanalerna som finns för att kommunicera informationen så menar 
författarna till Nordisk  kommunikation (2009, s. 8)  att ”aldrig förr har så mycket 
information gett så lite effekt”. Anställda idag önskar en djupare förståelse och en 
känsla av samhörighet i den information som levereras till dem (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 8). Detta i sin tur kan ses som något både ledning och 
anställda måste ta hänsyn och anpassa sig till (Nordisk kommunikation, 2009, s. 8). 
Dessa ökade möjligheter att sprida information, belyser även Bloisi, et al. (2007, s. 355) 
som ett sätt att öka effektiviteten, men också att detta dock inte automatiskt medför en 
ökning av effektfullheten hos det som kommuniceras.  
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Avslutningsvis vill vi lyfta fram att de anställda anses fylla en viktig funktion i en 
konkurrensutsatt marknadssituation då de spelar en avgörande roll i förmedlingen av 
verksamhetens arbete gentemot övriga intressenter (Clarkson, 1995, s. 103; 
Gummesson, 2002, ss. 237-238; Strid, 1999, s. 31). De anställda kan ytterligare anses 
ha en nyckelroll, i och med att de kan ”förstärka företagets rykte” gentemot 
slutkonsumenter (Nordisk kommunikation, 2009, s. 10; Uusi-Rauva & Nurkka 2010, s. 
301). Detta i sin tur kräver att den interna kommunikationen skapar förutsättningar för 
att de anställdas kontakt med slutkonsument ska fungera på ett bra sätt (Strid, 1999, s. 
31). Med hänsyn till konceptet intern kommunikation, där informationsförmedlingen, 
sett till både kanal och innehåll, fungerar ämnar vi fortsätta vår teoretiska studie med 
fokus på hur all den kommunikation från ett företag som når slutkonsument ska 
integreras och varför detta kan ses som betydelsefullt. 
 
3.3 Integrerad marknadskommunikation 
I denna del redogör vi för att konsumenter idag nås av företagsinformation på en 
mängd olika sätt och för det faktum att integration av samtlig marknadskommunikation 
kan ses som betydelsefullt ur konkurrenssynpunkt. Vid en enhetlig bild ökar 
sannolikheten för en kraftfull kommunikationseffekt där olika budskap stärker varandra 
och bildar ett starkt helhetsbudskap. Vidare lyfter vi även fram hur företag kan 
applicera detta koncept och belyser kritikiska aspekter som har riktats mot just 
integrerad marknadskommunikation. 
 
Idag använder många företag en mängd olika element i sin kommunikation med 
konsumenter. Utvecklingen har gått från att företag på 1970-talet riktade sina resurser 
nästintill enbart till de massmediala kanalerna, TV och tidningar, till att många företag 
idag fokuserar på alltifrån hemsidor och kommersiella tidningar till individinpassade 
mail och erbjudanden (Wilson, et al. 2008, s. 405). All kontakt som företag har med 
konsumenter, oavsett om det är via TV-reklam eller direktkontakt med personal, kan ses 
som marknadskommunikation då det bidrar till den helhetsbild kunden får av företaget 
(Kitchen et al., 2004, s. 19). Att samordna olika delar av ett företags totala 
marknadskommunikation började under tidigt 1990-tal ses som en betydelsefull del för 
att skapa konkurrensfördelar genom att signalera en enhetlig bild av företaget. Idag är 
därför integrerad marknadskommunikation ett koncept som används av många företag, 
vilket innebär att de arbetar för integrering av samtliga element som används vid 
kommunikation mellan företaget och deras intressenter (Kitchen et al., 2004, s. 19; 
Pickton & Broderick, 2005, s. 4). Begreppet företagsintressenter, som mer ingående 
beskrivs i vårt inledande teorikapitel, är komplext och det finns idag en mängd olika 
definitioner (Uusi-Rauva & Nurkka 2010, s. 301). Dock ses just slutkonsumenten, 
oavsett definition, som en nyckelintressent vilket innebär att de är nödvändiga för en 
organisations överlevnad (Clarkson, 1995, s.  106; Uusi-Rauva & Nurkka 2010, s. 301). 
Vi kommer fortsättningsvis i detta kapitel fokusera specifikt på just slutkonsumenten 
som intressentgrupp och redogöra för hur information på olika sett kan nå denne. Detta 
eftersom vi ämnar skapa en förståelse för det större sammanhanget i vilken vårt valda 
ämnesområde, intern kommunikation av CSR-relaterad information, verkar i. 
Understrykas bör dock att begreppet integrerad marknadskommunikation som sagt även 
innefattar kommunikation som riktas gentemot andra intressentgrupper (Pickton & 
Broderick, 2005, s. 4).  
 
Det faktum att företag via olika kommunikationskanaler kommer i kontakt med 
konsumenter på flera sätt utmanar företag mer idag än då informationskällorna var färre 
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till antalet (Pickton & Broderick, 2005, s. 4). Detta i och med att det är komplext att 
säkerställa informationen som når konsumenterna är enhetlig, samtidigt som 
informationen som kommuniceras ut från ett företag gynnas av just samstämmighet 
(Pickton & Broderick, 2005, s. 27; Wilson, et al. 2008, s. 405) Konceptet integrerad 
marknadskommunikation har etablerats som en del av företagande bara de senaste åren. 
För omkring 20 år sedan var det endast ett fåtal företag som aktivt applicerade 
integrerad marknadskommunikation i praktiken i och med att konceptet kräver 
förändringar i såväl organisationsstruktur som prioriteringsområden. Detta visar att 
konceptet kräver ett engagemang och ett långsiktigt tänkande för att det inte bara ska 
vara ett akademiskt etablerat koncept utan istället kunna appliceras på företags 
verklighet (Duncan & Moriarty, 1997, s. xiv). Integrerad marknadskommunikation är 
dock ett koncept som många företag arbetar utefter idag, mer eller mindre (Pickton & 
Broderick, 2005, s. 3). Integrerad marknadskommunikation och en ökad samstämmighet 
ses som positivt då det möjliggör en kraftfull ”kommunikationseffekt” i och med att 
konsumenter får en konsekvent helhetsbild av ett företag (Grönroos, 2008, ss. 290, 
293). Detta möjliggör i sin tur för synergieffekter, vilket innebär att information från 
olika kommunikationskällor stärker varandra och bidrar till ett starkare helhetsbudskap, 
än om olika information når konsumenter beroende på vilken källa informationen 
kommer från (Kitchen et al., 2004, s. 19; Pickton & Broderick, 2005, s. 22).  
 
Integrerad marknadskommunikation innebär dock inte att kommunikationen 
standardiseras och görs exakt lika till samtliga intressentgrupper. Informationens 
innehåll kan vara olika beroende på om kommunikationen riktas gentemot exempelvis 
kunder eller anställda eller beroende på vilken kommunikationskälla som används. För 
att möjliggöra synergier är det dock viktigt att meddelandet är ”gemensamt konsekvent” 
och det är det som den integrerade marknadskommunikationen belyser (Pickton & 
Broderick, 2005, s. 26-27). 
 
3.3.1 Olika kanaler för budskap 
För att företagsledare ska kunna forma strategier för marknadskommunikationer där 
olika typer av budskap är just ”enhetliga och stärker varandra” anses det vara 
betydelsefullt att åskådliggöra ursprunget hos den information som når konsumenten.  
För att definiera olika informationsursprung kan fyra olika huvudtyper av budskap 
användas: 
 
- Planerade budskapet 
- Produkt budskap 
- Service budskap 
- Oplanerade budskapet 
(Duncan & Moriarty, 1997, s. 78) 
 
Hos många företag arbetar marknadsföringsavdelningen primärt med att bedriva 
marknadskommunikation via det planerade budskapet och via företagets produkter, 
produktbudskapet. Det planerade budskapet är relaterat till de mer traditionella 
marknadsföringsverktygen, exempelvis broschyrer, hemsidor och TV-reklam (Duncan 
& Moriarty, 1997, s. 78). Det faktum att företag via olika kommunikationskanaler 
kommer i kontakt med konsumenter på flera innebär dock att det inte endast är upp till 
marknadsföringsavdelningen att arbeta med marknadskommunikation (Pickton & 
Broderick, 2005, s. 4). Även de anställda kan ses som en del av just det planerade 
budskapet då de också förmedlar information till konsumenten som i många fall är 
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planerade budskap (Duncan & Moriarty, 1997, s. 78). Vidare syftar Produktbudskapet 
till ett företags fysiska produktutbud då lyfts exempelvis produkternas utseende, design, 
pris, och användbarhet fram (Duncan & Moriarty, 1997, s. 82). Gällande 
servicebudskap och oplanerade budskap så är de ofta källor som många företag arbetar 
mindre fokuserat med, mycket på grund av att de är mer diffusa och svårare att planera 
(Duncan & Moriarty, 1997, s. 84). Service budskapet är relaterat till budskap som 
förmedlas till kund via personalens agerande. Exempelvis vilken attityd de har och hur 
de beter sig samt vad de säger och hur de säger det och även aspekter i den fysiska 
miljön, exempelvis hur produkterna är placerade och hur tekniska resurser fungerar 
(Duncan & Moriarty, 1997, s. 84). Det oplanerade budskapet är information som 
förmedlas till konsumenter av exempelvis företagets kunder som har varit i kontakt med 
företaget tidigare. Ofta finner andra konsumenter dessa budskap som starkt trovärdiga.  
 
Det oplanerade budskapet kan också vara information från exempelvis statliga 
undersökningar, media, opinionsledare eller konkurrenter som, liksom andra 
meddelanden, bidrar till att kunder får en bild av ett aktuellt företag och dess 
verksamhet (Duncan & Moriarty, 1997, ss. 86-87). Dessa typer av budskap kan 
benämnas som ”Word of Mouth”, vilket av Grönroos (2008, s. 294) beskrivs som 
kommunikation som ger en bild av en organisation som helhet, “dess pålitlighet och 
tillförlitlighet, dess driftighet, dess varor och tjänster och så vidare” till andra 
intressenter. Mängden positiv ”Word of Mouth” kan ses som korrelerad med relativt sett 
god tillväxt vilket belyser styrkan i denna typ av kommunikation (Riegner, 2007, s. 52). 
Integrerad marknadskommunikation tenderar att ha en positiv effekt på den 
kommunikation som når konsumenter via just ”Word of Mouth”. Personer som 
förmedlar sin uppfattning om ett företag till andra intressenter gör detta i mer positiva 
ordalag, om de själva i sin kontakt med företag som helhet upplever att företaget 
kommunicerar ett samstämmigt budskap (Grönroos, 2008, ss. 293-294). Om 
kommunikationskällor istället ger olika information som inte är samstämmiga finns det 
en risk för att företagets kommunikationsarbete inte har någon effekt alls, eller att den 
blir negativ då kunderna blir förvirrade i och med att informationen inte är konsistent. 
Detta tenderar i sin tur att påverka försäljningen negativt (Pickton & Broderick, 2005, s. 
28).  
 
Trots den positiva bild av integrerad marknadskommunikation som lyfts fram i så väl 
verkliga exempel som i den akademiska litteraturen finns kritik riktad mot konceptet. 
Bland annat gentemot det faktum att det så snabbt har accepterats från ursprungslandet 
USA bara på några år och idag finns spritt över i stort sett hela västvärlden. Under det 
senaste decenniet (2000-2010) har utvecklingen gått till att majoriteten av västerländska 
företag och organisationer arbetar mer eller mindre med integrerad 
marknadskommunikation. Kritikerna menar att detta är bekymmersamt då forskningen 
om konceptet ännu är begränsad (Kitchen et al., 2004, s. 19). Bland annat finns det idag 
en mängs olika definitioner av integrerad marknadskommunikation vilket försvårar för 
forskningens möjlighet att vidare undersöka konceptet på ett tydligt sätt (Lee & Park, 
2007, s. 222). Det finns idag heller inget välutvecklat och allmänt accepterat 
mätinstrument vilket har gjort att olika studier har skilda tillvägagångssätt som i sin tur 
försvårar jämförelser (Kitchen et al., 2004, s. 25; Lee & Park, 2007, s. 222). Vi som 
artikelförfattare är medvetna om den komplexitet som kan ses förenad med begreppet 
integrerad marknadskommunikation. Då vår studie inte ämnar fokusera på detta koncept 
mer djupgående ser vi dock det som lämpligt att använda detta koncept för att ge en 
bakgrund till att anställda är att betrakta som en del av den totala information som 
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företag kommunicerar till slutkonsument. Vi anser att konceptet på ett bra sätt 
framhäver kontexten på vilken vår studie kan betraktas vara applicerad och bidrar till en 
förståelse för betydelsen av att konsumenter nås av enhetlig information. I nästa kapitel 
kommer vi mer djupgående redogöra för de anställdas marknadskommunikativa roll för 
att ge en bakgrund till betydelsen av välfungerande intern kommunikation med 
avseende på just denna rollprestation. 
 
3.4 De anställdas roll i den interaktiva marknadskommunikationen 
Som omnämnt i förgående avsnitt kan marknadskommunikation nå konsumenter på 
många olika sätt. Då vår studie har som syfte att åskådliggöra hur CSR-relaterade 
aspekter förmedlas mellan företagsledning/ledare och anställda kommer detta avsnitt 
att mer ingående presentera de anställdas roll i den integrerade 
marknadskommunikationen. 
 
Anställda uppfattas ofta av kunder som en säker informationskälla och deras kontakt 
med konsumenter ses som en betydelsefull del i den interaktiva 
marknadskommunikationen, företagskontakten med konsument under kundmöten. 
Övrig interaktiv kommunikation avser bland annat lokalen där mötet äger rum vilket 
belyser att exempelvis hur produkter placeras och hur tekniska resurser fungerar också 
är en del i ett företagets kontakt med konsument (Dawkins, 2005, s. 116 och Wilson, et 
al. 2008, s. 406). Kundkontakt, kontakten mellan anställda och konsumenter, kan ske på 
många olika sätt alltifrån fysiska möten till telefonsamtal eller via mail (Grönroos, 
2008, s. 350). Oavsett om det sker vid försäljning, vid kundservice eller vid ett 
servicemöte kan det ses som en betydelsefull del av ett företags totala kontakt med 
slutkonsument. Detta i och med att det kan bidra till att information via andra 
kommunikationskällor förstärks och till att information snabb når ut till slutkonsument 
(Gummesson, 2002, ss. 237-238; Wilson, et al. 2008, s. 406). Detta förutsätter, i 
enlighet med konceptet interaktiv marknadskommunikation, att de anställda som 
informationskälla är överrensstämmande med övrig interaktiv kommunikation. Den ska 
även vara konsistent med extern information som når konsument, via exempelvis TV-
reklam eller annonser. Således är inte personal som arbetar på företags 
marknadsföringsavdelning den enda personalresursen i marknadsföringen, även de 
anställda med kundkontakt har en mycket betydelsefull uppgift med avseende på just 
marknadskommunikation (Grönroos, 2008, s. 368).  
 
Med avseende på välfungerande intern kommunikation kan två olika typer av 
ledningsprocesser urskiljas, attitydstyrning och kommunikationsstyrning. Både dessa 
aspekter bidrar till att anställda med kundkontakt får förutsättningar att göra ett bra jobb 
i sin kontakt med slutkonsument. Attitydstyrning är en kontinuerlig process och ofta 
den processtyp som får mest uppmärksamhet i den interna kommunikationen. Den 
innebär att företagsledningen arbetar för att styra de anställdas attityder och uppmuntra 
till kundmedvetenhet och en servicefokusering. Kommunikationsstyrning ses mer som 
en punktinsats och innebär förmedling av specifik information, exempelvid relaterad till 
arbetsrutiner, pågående reklamkampanj eller ny hemsideinformation (Grönroos, 2008, s. 
369).Välfungerande intern kommunikation innebär således att de anställdas får 
information relaterad till arbetsuppgifterna men är också att betrakta som en 
betydelsefull del för att företagets marknadskommunikation till slutkonsument ska 
fungera på ett bra sätt (Pickton & Broderick, 2005, s. 689). Den interaktiva 
kommunikationen, mellan anställda och slutkonsument, förutsätter alltså att de anställda 
tillhandahålls information som är enhetlig med övrig information som kommuniceras 
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till slutkonsument vilket i sin tur ställer krav på den interna kommunikationen inom 
företaget. Detta ses som betydelsefullt eftersom det möjliggör maximering av 
kommunikationseffekten, som beskrevs i inledningen av föregående avsnitt, och detta är 
i sin tur positivt för ett företags konkurrenskraft (Grönroos, 2008, s. 293; Wilson, et al. 
2008, s. 405). Intern kommunikation kan därmed ses som en grund för att 
kommunikationen vid faktiska kundmöten ska kunna sluta an till den bild av företaget 
som kommuniceras till konsument via andra kanaler (Strid, 1999, ss. 31, 47). 
Personalen är således att betrakta som värdefull resurs för företag vilken bland annat 
kan visas via att företags framgång påverkar negativt om de anställda saknar relevant 
utbildning, inte får det stöd och information de behöver från såväl system teknik och 
ledare, eller uttrycker negativa attityder gentemot verksamheter. Samtliga av dessa 
aspeker är att se som primära utgångspunkter för att den interaktiva kommunikationen 
gentemot kund ska fungera bra och bidra till hög kundnöjdhet (Grönroos, 2008, s.  366-
367). 
 
Den interaktiva kontakten, mellan de anställda och konsument, innebär även 
kommunikation från konsument till anställda vilket är betydelsefullt för möjligheten att 
få information om konsumenternas eventuella synpunkter, krav eller önskemål 
(Grönroos, 2008, s. 350). Detta i sin tur möjliggör för företag att arbeta för att förbättra 
de aspekter som uttryckligen har detta behov. Denna typ av tvåvägskommunikation är 
inte möjlig via andra typer av kommunikation, vilket klarlägger vikten av att just 
interaktiv kommunikation och öppenheten mellan anställda och konsumenter som den 
möjliggör (Grönroos, 2008, ss. 304-305). Vidare är även välfungerande 
internkommunikation betydelsefullt med avseende på de anställdas attityder till sina 
arbetsuppgifter. Även med avseende på denna aspekt är det viktigt att den externa 
kommunikationen som når konsument också förmedlas internt (Grönroos, 2008, s. 369).  
 
Trots uttrycklig relevans tenderar många företag att fokusera förvånansvärt lite på den 
interna kommunikation som berör just kvalitetssäkerställande gällande enhetlighet med 
resterande kommunikation (Pickton & Broderick, 2005, s. 689). Anledningen till detta 
menar Pickton & Broderick (2005, s. 689) återfinns i att den typ av kommunikation, 
jämfört med övrig, ses som en ”separat funktion”. Samtidigt som de anställda dock har 
en betydelsefull roll i sin kontakt med konsumenter är denna roll komplex i och med att 
uppdraget som interaktiv marknadsförare ofta kombineras med rollen som försäljare 
och alla uppgifter som den innebär (Pickton & Broderick, 2005, s. 689). För att 
rollprestationen som helhet ska vara god krävs välfungerande, uppåtgående och 
nedåtgående, intern kommunikation, vilket därför gäller för såväl optimering av 
arbetsuppgifter som den interaktiva kommunikationen (Grönroos, 2008, s. 370). 
 
3.5 Kommunikation av CSR 
I detta stycke ämnar vi integrera ovanstående teoridelar. Vi vill här ge en teoretisk 
sammanfattning av hur just CSR-relaterade aspekter bör behandlas ur 
kommunikationssyfte för att gynna och främja ett företags position på marknaden.  
 
Som vi nämnde i vår problembakgrund har sedan 1990-talet konsumenters krav på 
företags sociala ansvarstagande ökat (Grafström, et al., 2008, s. 34; Dawikns, 2005, s. 
116). Detta i sin tur kan ses som en grund till ett ökat intresse från företagens sida att 
arbeta med CSR-relaterade aspekter och även att externt kommunicera CSR-relaterad 
information (Grafström, et al., 2008, s. 43). Trots att det främst är stora börsnoterade 
bolag som blir kritisk granskade av bland annat media, konsumenter och konkurrenter, 



 29 

och därmed har ett mer uttalat krav att visa sitt CSR-arbete externt så har även allt fler 
små och medelstora företag börjat arbeta mer aktivt med CSR (Grafström, et al., 2008, 
s. 47). Även om kommunikationen av CSR varierar hos företagen kan man enligt Maria 
Grafström, et al. (2008, s. 48) se att de största motivationsfaktorerna till att 
kommunicera detta arbete ligger i möjligheten det ger till ökad vinst/lönsamhet, och 
stärkandet av företagets attraktivitet som arbetsgivare. Detta bidrar till att företagen vill 
vara ”transparenta” och kommunicera sitt arbete till omvärlden (Grafström, et al., 2008, 
s. 133). Vi människor uttrycker allt mer krav på att företag och organisationer har ett 
ansvar för vår planet (Arvidsson (2010, s. 339). Detta ökade krav på företag möjliggör i 
sin tur för företag att skilja sig från andra och nå konkurrensmässiga fördelar genom att 
arbeta med just CSR-relaterade frågor (Grafström, et al., 2008, s. 135). Genom att 
kommunicera CSR-relaterad information kan företag inbringa konkurrensmässiga 
fördelar då dessa frågor inverkar positivt på kundernas uppfattning av företaget och i 
och med detta också på konsumtionen av företagets varor eller tjänster (Hooghiemestra, 
2012, s. 64).  
 
Dawkins, (2005, s. 112) redogör för att årsredovisningar som lyfter fram för CSR-
relaterad data inte är att föredra för att kommunicera till just konsumenter som 
intressentgrupp, istället menar hon att framförallt traditionell extern 
marknadskommunikation, samt det interaktiva mötet med konsumenten kan ses som 
mer lämpligt. De anställas roll med avseende på CSR-relaterad information på en daglig 
basis bör därför ses som en viktig del av företagets CSR-relaterade kommunikation till 
konsumenter. Den interaktiva kommunikationen, mellan anställda och konsumenter, 
anses möjliggör för företag att på ett trovärdigt sätt förstärka den CSR-relaterade 
information som når konsumenter via övriga marknadskanaler (Birth, et al., 2008, s. 
184; Dawikns, 2005, s. 112). Kommunikationen av just CSR kan ses som komplext, 
exempelvis i och med att konsumenter ser seriositeten i det CSR-relaterade arbetet som 
viktig, samtidigt som det kan vara svårt för företag att i förväg känna till det faktiska 
utfallet av ett mer långsiktigt CSR-relaterade projekt (Birth, et al., 2008, s. 184). I 
relation till just kommunikation av ett företags CSR-relaterade information gentemot 
konsumenter, och även andra intressenter, ses de anställda med kundkontakt som 
innehavare av en betydelsefull roll (Clarkson, 1995, s. 103). Konsumenter upplever ofta 
en hög trovärdighet gentemot den CSR-relaterade information som erhålls från just 
företagets anställda vilket, med avseende på konsumenternas uppfattning av företaget 
och deras CSR-relaterade arbete, belyser betydelsen av denna kommunikation ((Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 10; Uusi-Rauva & Nurkka 2010, s. 301). Välfungerande 
interaktiv kommunikation, mellan anställda och konsumenter, kan i sin tur anses vara 
beroende av att den interna kommunikationen fungerar på ett bra sätt (Wilson, et al. 
2008, ss. 405-406).  
 
Att som företag inte enbart kommunicera till externa intressegrupper utan även inom 
organisationen, till de anställda, är således betydelsefullt i och med att det medför att 
övrig information förstärks och även snabbare kan nå ut även till övriga intressegrupper 
(Gummesson, 2002, ss. 237-238). Den akademiska CSR-forskningen har hitintills 
övervägande fokuserat på den externa kommunikationen av CSR-relaterade aspekter 
medan just den interna kommunikationen fått mindre uppmärksamhet (Grönroos, 2008, 
s. 292; Uusi-Rauva & Nurkka 2010, s. 300) Dawkins, (2005, s. 116) redogör för att det 
inte bara är akademiskt som bristfällighet kan konstateras, utan de anställda tenderar att 
få lite uppmärksamhet även praktiskt i företagskommunikationen av CSR-relaterad 
information.  
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Som vi tidigare framhävt är den interna kommunikationen viktigt ur många aspekter, 
den är bland annat till stor nytta för företagen om de använder sig av de riktlinjer som 
ges för en välfungerande intern kommunikation. Vi har även visat på vikten av att det 
görs medvetna val gällande vilka kanaler som bör använda för att uppnå syftet med det 
som kommuniceras. Utöver detta har vi belyst hur betydelsefullt det är att se de 
anställda som viktiga intressenter, och hur de den interna kommunikationen måste få 
information så de kan bemöta slutkonsument med god interaktiv 
marknadskommunikation som är i enlighet med företagets övriga kommunikation.  
 
För att sammanfatta kommunikationen av CSR internt inom företaget har vi använt tre 
primära aspekter, vilka presenteras med hjälp av vår modell ”Intern kommunikations av 
CSR-relaterad information” (Se figur 3). Inspiration till modellens komponenter 
återfinns i det teoretiska ramverk som Uusi-Rauva & Nurkka (2010, s. 303) skapat. 
Ramverket användes av Uusi-Rauva och Nurkka (2020, s. 303) för ge en ökad förståelse 
för hur ledningen internt bör kommunicera de miljömässiga aspekterna av CSR för 
stimulans av medarbetarnas interna kommunikation av och engagemang för företagets 
miljömässiga mål. Vi anser därför att detta ramverk kan ses som en lämpad 
utgångspunkt för vår redogörelse av intern kommunikation av CSR-relaterad 
information.  
 
Modellen lyfter fram tre övergripande aspekter för välfungerande intern kommunikation 
av företagets strategi med avseende på just CSR-relaterade information: 
- Kommunikationskanaler (upp och ned) 
- Meddelandets innehåll 
- Medarbetarnas informationsbehov 
Denna modell visar på vikten av att samtliga delar samverkar för att den interna CSR-
relaterade kommunikationen ska fungera väl (Uusi-Rauva & Nurkka 2010, s. 303). 
 

  
 
Figur 3. Intern kommunikations av CSR-relaterad information. Egen modell efter Uusi-Rauva &  
Nurkka (2010, s.  303)  
 
Med avseende på intern kommunikation hos ett företag kan olika 
kommunikationskanalerna användas beroende på kommunikationens syfte (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 40). En primär kanal oavsett syfte är dock den muntliga, där 
information kommuniceras mellan närmaste chefen och de anställda och den främsta 
anledningen till det är att den till största del handlar om det dagliga arbetet. Studier visar 
att de anställda uppfattar just den muntligt kommunikationen som är relaterad till det 
dagliga arbetet som den viktigast (Nordisk kommunikation, 2009, s. 42). Exempelvis 
kommuniceras produktinformation med fördel via direktkommunikation i och med att 
den direkt rör de anställdas dagliga arbete (Nordisk kommunikation, 2009, s. 18). 
Samtidigt som annan typ av information som exempelvis berör vilken typ av CSR-
relaterade projekt företaget är involverat i, och därmed inte direkt rör det dagliga arbetet 
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med kundkontakt, med fördel istället kan kommuniceras via intranätet. Detta då 
intranätet kan ses som ett stöd till den muntliga informationen (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 46).  
 
Vidare kan meddelandets innehåll med avseende på just CSR-relaterad information  
relateras till det faktum att det ses som önskvärt att anställda tillhandahålls 
tillfredställande mängd information, som är enhetlig med övrig information för att 
möjliggöra för maximering av kommunikationseffekten, konsumenter får en konsekvent 
helhetsbild av företaget (Grönroos, 2008, ss. 290, 293). Gällande CSR-relaterat arbete 
tenderar konsumenter att vilja få en översiktlig uppfattning av företagets arbete, med 
betoning på specifikt sociala aspekter som exempelvis barnarbete och miljömässiga 
aspekter. Vidare torde detta kunna appliceras gentemot de anställdas informationsbehov 
för att säkerställa att just denna information kan kommuniceras till konsumenter 
interaktivt, från de anställda och konsumenter (Dawkins, 2005, ss. 108, 110). 
Välfungerande interaktiv kommunikationen av just CSR-relaterad information bygger 
dels på att de anställda har kunskap om de varor och tjänster som företaget 
tillhandahåller samt på att de är väl insatta i vilken information konsument har fått av 
företaget via andra kommunikationskanaler (Duncan & Moriarty, 1997, ss. 85-86  
Grönroos, 2008, s. 369). Intern kommunikation av CSR-relaterad information till 
anställda med kundkontakt är därmed betydelsefullt för möjligheten till välfungerande 
interaktiv marknadskommunikation av dessa aspekter (Dawkins, 2005, s. 116; Wilson, 
et al. 2008, ss. 405-406). 
 
I en studie gjord av Birth, et al. (2008, s. 185) påvisas betydelsen av att kommunicera 
och engagera de anställda i CSR-relaterat arbete. 85% av de anställda som var 
engagerade i företagets CSR-relaterat arbete var benägna att sprida god ”Word of 
mouth”, och 65% av de anställda som var informerade om arbetet gjorde detsamma. 
Birth et al. (2008, s. 185) redogör även för att anställda upplevde hög tillfredsställelse 
och lojalitet gentemot företag som arbetar med CSR, och att majoriteten även var 
angelägna att ange företaget som en bra eller framtida arbetsgivare. Utöver detta visade 
även Births (2008, s. 185) studie på att anställda som arbetar på ett företag som bedriver 
CSR-relaterat arbete är mindre benägna att sluta arbeta där, då de lättare tenderar att 
identifiera sig med företagets vision och målsättningar.  
 
Avslutningsvis vill vi återigen understryka att det som kommuniceras, extern och 
internt, måste vara kopplat till vad som faktiskt sker i arbetet med CSR för att det ska 
vara trovärdigt (Grafström, et al., 2008, s. 134). Om det som kommuniceras externt för 
att skapa ett gott anseende inte är kopplat till i första hand agerande från företaget, och i 
andra hand integrerat med de som arbetar med kundkontakt på företaget, skapar det inte 
en enhetlig bild utåt (Grönroos, 2008, ss. 290, 292). Vikten av interaktiv 
marknadskommunikation och välfungerande intern kommunikation av CSR-relaterade 
aspekter till anställda med kundkontakt är därmed betydelsefull för möjligheten till 
integrerad marknadskommunikation av just denna information (Dawkins, 2005, s. 116; 
Pickton & Broderick, 2005, s.  4). 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel presenteras våra val gällande praktiskt metod. Vi beskriver vårt val av 
företag och respondenter, motiverar valen av praktiska metoder och redogör för 
upplägget bakom våra datainsamlingar. Vidare beskriver vi genomförandet av 
respektive insamling och för resultatet av vår bortfallsanalys. Vi kommer även lyfta 
fram hur data har bearbetats, analyserats och diskuterats samt avslutningsvis redogöra 
för hur vi har förhållit oss till studiens sanningskriterier. 
  
4.1 Urval och etiska riktlinjer 
Det företag vi arbetar med för att samla in vårt datamaterial är Kronans Droghandel. Till 
att börja med valde vi att applicera vår undersökning på apoteksbranschen med den 
primära anledningen att vi såg den som intressant och väl tillämplig för vår 
undersökning. Vi ansåg det som intresseväckande att undersöka ett företag i just denna 
bransch eftersom konkurrensen på apoteksmarknaden i Sverige släpptes så sent som år 
2009 (Apoteket AB, 2012). När vi sedan gjorde vårt val av företag fick vi kontakt med 
många företag inom branschen, Apoteksgruppen, Apoteket Hjärtat, Apoteket AB, Doc 
Morris och Kronans Droghandel. Enligt Johansson-Lindfors (1993, ss. 103-104) kan 
valet av företag ses som ömsesidigt, då vi som forskare måste sälja in vårt arbete på ett 
bra sätt för att intressera företaget att medverka i vår undersökning. Alla tillfrågade 
tyckte att vi presenterade ett intressant ämne och ville bidra, men det var Kronans 
Droghandel som vi i slutändan kände mest engagemang från likväl som gentemot. Vi 
ansåg även att de skulle kunna fylla syftet med vår undersökning på ett bra sätt. 
Företaget arbetar aktivt med flertalet CSR-relaterade aspekter, exempelvis stödjer de 
hemsidan ”seniorval.se”, arbetar aktivt med "grön läkemedelsproduktion" och har ett 
stort urval av miljömärkta varor (Kronans Droghandel, 2012). 
 
Som vi beskrev i vår forskningsansats kommer vi att samla in vårt datamaterial genom 
enkäter och intervjuer. Samtliga frågor i såväl vår enkät som i vår intervju är utformade 
med utgångspunkt i de teorier vi redogjort för i vårt teoriavsnitt. De respektive 
underlagen har tagits fram parallellt med varandra för att möjliggöra en analyserande 
diskussion där enkätresultaten och intervjusvaren kan bollas med varandra likväl som 
med information hämtad från vår teoretiska referensram. Vår förhoppning med frågorna 
vi ställer i vårt enkätformulär är att de ska resultera i svar som vi statistiskt kan 
analysera och således på ett tydligt sätt visar på respondenternas uppfattning av de olika 
aspekterna som enkäten berör. Gällande informationen från vår intervju hoppas vi på att 
erhålla svar som är beskrivande och informativa. Vår förhoppning är att intervjun kan 
bidra till att skapar en djupare förståelse för det ämne som studeras. Vid val av 
respondenter, både för intervjun och enkätstudien, har vi som utgångspunkt beaktat 
studiens syfte, så att de respondenter som väljs ut faktiskt kan bidra till att uppfylla 
detta. Vi kommer att distribuera enkäterna till 93 respondenter som alla jobbar på 
Kronans Droghandel, antingen i Norr- eller Västerbotten. De utvalda respondenterna 
ska vara anställda vid Kronans Droghandel som har kundkontakt. 
 
Vid val av person som vi ämnar intervjua har vi alltså begränsat oss till enbart en 
intervjuperson. Av den anledningen att vi vill få en djupare förståelse för hur den 
interna kommunikationen av främst CSR-relaterad information fungerar och vi anser att 
det är tillräckligt att intervjua CSR-ansvarige på Kronans Droghandel för att uppfylla 
detta. Vi är medvetna om begränsningen i att ha en intervju, och att vårt resultat 
eventuellt skulle kunna bli lättare att generalisera om vi gjort till fler intervjutillfällen 
och personer. Framhävas kan återigen att vårt syfte inte är att kunna generalisera de 
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resultat vi finner till andra branscher eller företag inom apoteksbranschen. Vi har valt att 
genomföra vår intervju med kommunikationsdirektör Andreas Rosenlund på Kronans 
Droghandel för att få en djupare förståelse för hur Kronans Droghandel arbetar med 
CSR och kommunikation i dagsläget. Vid urval av respondenter för undersökningen är 
kriterierna att de valda i första hand bör kunna fylla syftet med studien, genom att bidra 
till svaret på vår frågeställning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 103). Med detta i åtanke 
ansåg vi att informationsdirektören skulle uppfylla de ovan nämnda kriterier bäst, då vi 
efter dialog med företaget, anser att han besitter den kunskap om den interna 
kommunikationen samt CSR-relaterad information på kronans Droghandel som vi 
söker.  
 
Gällande enkätundersökningen så finns det två olika huvudsakliga tillvägagångssätt för 
att ta ett stickprov på en rampopulation, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Beroende på vilket sätt som används påverkas möjligheten att på ett statistiskt 
säkerställt sätt generalisera ett stickprovsresultat på populationen som helhet. Vårt urval 
vid genomförande av vår enkätundersökning är att betrakta so ett icke-sannolikhetsurval 
i och med att vi fick våra 93 mailadresser från kommunikationsdirektör Andreas 
Rosenlund vid Kronans Droghandel. Ett icke-sannolikhetsurval får till följd att 
information saknas om hur stor sannolikhet respektive respondent har att bli utvald till 
att delta i en undersökning, vilket i sin tur gör det omöjligt att ta resa på storleken på 
insamlingsfelet. Vidare försvåras därmed möjligheten att dra generella slutsatser om en 
rampopulation utifrån ett stickprovsresultat i och med att det inte statistiskt går att 
säkerställa hur representativt ett urval är (Shiu, et al., 2009, s. 470). Det faktum att 
urvalet vid ett sannolikhetsurval istället är gjort slumpmässigt innebär att ett 
stickprovsresultat hamnar mycket nära resultatet som uppnåtts om en totalundersökning 
istället hade genomförts. Dock innebär ett icke-slumpmässigt urval att denna garanti 
inte gäller, istället blir det upp till oss som forskare att bedöma generaliserbarheten 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 92: Shiu, et al., 2009, s. 470).  
 
Som framhållit ovan, och i vårt inledande kapitel, kommer vår undersökning inte att 
fokusera på att ta fram statistisk data för att generalisera utan på att ge en bild av hur 
just våra respondenter ser på hur den interna kommunikationen fungerar på Kronans 
Droghandel. Ofta anses inte det ytterligare mervärde som ett sannolikhetsurval medför 
väga upp för de kostnaderna, i såväl tid, resurser och pengar, som denna typ av urval 
samtidigt medför (Johansson Lindfors, 1993, s. 97; Shui, et al., 2009, s. 484). Vi anser 
att vår urvalsprocess framförallt har begränsats av tid och resurser vilket kan ses som 
den primära anledningen till att vårt urval inte är slumpmässigt. För möjligheten att 
istället göra ett slumpmässigt sannolikhetsurval och garantera vår studies 
generaliserbarhet hade vi behövt en förteckning över populationen som helhet, i vårt fall 
alla anställda inom Kronans Droghandel med någon typ av kundkontakt (Shiu, et al., 
2009, s. 470).  
 
Med avseende på storleken på vårt urval, totalt 93 stycken respondenter så har även 
detta påverkas av att vi tillämpar ett icke-sannolikhetsurval. Ett slumpmässigt urval 
möjliggör för forskare att utifrån målpopulationens storlek beräkna en lämplig 
stickprovsstorlek och detta inte är applicerbart på vårt typ av urval. Istället blir det upp 
till oss som undersökningsledare att göra en bedömning på en lämplig storlek utifrån 
den erfarenhet vi har från exempelvis tidigare studier (Shiu, et al., 2009, s. 462). Vi har 
här tagit i beaktning att Hanna i höstas (Ht 2011) läste kursen marketing research, där 
hon genomförde en marknadsundersökning på totalt 80 deltagare där den totala 
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målpopulationen var samtliga studenter vid Umeå Universitet. Vi har även studerat 
andra vetenskapliga artiklar och deras storlek på urval och då kunna konstaterat att de 
som har ett urval på omkring 100 respondenter tenderar att kunna redogöra för ett 
resultat men i relativt liten utsträckning gjort generaliseringar. Då detta är motsvarar vad 
vi ämnar nyttja vår data till såg vi det därför som lämpligt att meddela Andreas 
Rosenlund att vi, om möjligt, önskade ett respondent antal på omkring hundra personer.  
 
I relation till vårt val av forskningsansats och metod vill vi lyfta fram att vi har använt 
oss av Vetenskapsrådets  Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002) gällande etiska riktlinjer. Detta för att skapa en 
god insikt i vårt etiska ansvar, gällande bland annat anonymiteten i den kvantitativa 
datainsamlingen, och för att möjliggöra ett förhållningssätt till det grundläggande 
individskyddskravet. Vi har tagit ställning till de fyra grundläggande kraven ställda av 
Vetenskapsrådet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). För att uppfylla det första kravet, 
informationskravet, ska vi som forskare informera de berörda om syftet med vår 
undersökning. Detta gör vi genom att skicka ut information till respondenterna, i både 
den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen (Appendix 1 och 2). I enlighet med 
Vetenskapsrådets riktlinjer (2002, s. 7) kan informationskravet  ses som uppfyllt, om 
deltagandet är av intervju eller enkätform, just då förhandsinformation skickats ut som 
på detta sätt.  
 
Det andra kravet som vi tagit ställning till är samtyckeskravet, som innebär att vi ger de 
medverkande respondenterna i vår undersökning valet att själva välja om de vill 
medverka eller inte. Detta gör vi genom att informera om detta i informationsmailet, 
samt att vi utformar vår enkät så att svarsalternativ kan lämnas blanka samtidigt som 
enkätsvaren ändå kan skickas in. Detta medför att de medverkande själva kan bestämma 
om de vill svara på alla frågor, eller enbart några utvalda. Enligt Vetenskapsrådet (2002, 
s. 9) kan samtyckeskravet anses uppfyllt kring postenkäter då enkäten returneras ifylld 
och informationskravet är uppfyllt. Det tredje, konfidentialitetskravet uppfylls genom 
att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 
s.12). Då vi ej samlat in några personuppgifter som är identifierbara till en specifik 
person eller etiskt känsliga, så till vida att de ej kan uppfattas som kränkande eller 
obehagligt av de berörda (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) kan detta krav ses som uppfyllt 
alternativt som icke applicerbart på vår studie.  
 
Det fjärde, och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifterna vi samlar in kring 
de enskilda personerna enbart får användas för forskningens, i detta fall vår studies, 
ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Även detta har vi tagit i beaktning och även 
poängterat för studiens samtliga deltagare innan det att respektive undersökning 
påbörjats. Vår strävan efter att uppfylla samtliga av vetenskapsrådets krav och det 
faktum att vi reflekterat över och tagit ställning till hur vi ska kunna skydda individerna 
som medverkar i vår studie stärker ytterligare vår uppfattning om att anonymiteten och 
individskyddet gör att vi får sanningsenliga svar som överensstämmer med den 
egentliga uppfattningen hos respondenterna. Detta torde i sin tur bidra till en ökad bredd 
och förståelse vid uppfyllandet av att svara på vår frågeställning utan ”brus” orsakade 
av rädsla hos respondenterna.  
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4.2 Utformning av studien 
Nedan kommer vi att beskriva och motivera de val vi gjort både gällande den 
kvalitativa och den kvantitativa datainsamlingen och hur vi gått tillväga för att 
konstruera intervjumall och enkät. 
 
4.2.1 Utformning av intervjun 
Vid vår kvalitativa datainsamling är vårt syfte att få en förståelse för hur 
kommunikationen på kronans Droghandel uppfattas av ledningen. Som vi beskrev i vår 
metoddel kan det kvalitativa förhållningssättet kan ses som mer subjektivt än den 
objektivt kvantitativa metoden, just av den anledningen att vi studerar hur en individ 
uppfattar och tolkar omvärlden snarare än att vi mäter resultatet av verkligheten 
(Backman, 1998, s. 47). Vi anser att detta kvalitativa tillvägagångssätt är att betrakta 
som ett bra komplement till den kvantitativa datainsamlingen som vi beskriver nedan, 
då vi ämnar jämföra uppfattningen, den subjektiva verkligheten hos ledningen, med 
mätbara resultat från vår kvantitativa undersökning.  
 
Den metodik vi använder oss av vid insamling av kvalitativ data är en intervju. Den 
intervju vi genomför är en telefonintervju och vi utför den med 
kommunikationsdirektören på Kronans droghandel. Anledningen till att vi valde 
telefonintervju är på grund av det geografiska avståndet mellan Umeå där vi skriver vår 
studie, och Stockholm där vår intervjuperson befinner sig. Detta innebar vi inte hade 
möjlighet att resa ner för att genomföra intervjun. Enligt författaren Karin Dahmström 
(2005, s. 95) är telefonintervjuer det billigaste och snabbaste sättet att utföra en intervju 
på. I likhet med om vi som intervjuare skulle utfört en besöksintervju har vi möjlighet 
att förklara oklarheter som kan uppstå under själva intervjun, men också att ställa 
ytterligare följdfrågor om detta är fördelaktigt för vår undersökning, eller om vi känner 
att vi inte fått tillräckligt med information (Dahmström, 2005, s. 95). Dock påpekar hon 
att telefonintervjuer har en viss begränsning till skillnad från besöksintervjuer, vilket är 
att det kan vara svårt att få lika detaljerade svar som vid besöksintervjuer (Dahmström 
2005, s. 90). Vi försöker få så mycket information som det är möjligt när vi genomför 
vår telefonintervju, detta för att vi ska få en tillräcklig förståelse för hur de arbetar för 
att sedan kunna genomföra vår analys av teori och empiri på ett bra sätt.  
 
Vi har byggt frågorna i vår intervjumall baserat på de teorier kring kommunikation och 
CSR som vi redogjort för i vår teoretiska del av studien. Detta har inneburit att 
intervjufrågorna berör; ansvar, tillvägagångssätt, innehåll, anpassning, rykten, 
uppmuntran, tydlighet, trovärdiget, mölighet att kommunicera uppåtgående och 
specifikt CSR-relaterad intern kommunikation. Samtliga aspekter har ämnat bidra till att 
skapa en bild över hur Andreas Rosenlund anser att den interna kommunikationen 
fungerar på Kronans Droghandel allmänt sett, samt specifikt med avseende på CSR-
relaterad information. Några av de nämnda aspekterna, där vi sett möjlighet att studera 
de anställdas uppfattning, nyttjades vidare i skapandet av vårt enkätformulär som mer 
ingående beskrivs i nästkommande kapitel. Med tanke på möjligheten att utveckla 
frågor och ställa följdfrågor har vi enbart skapat fasta teman kring områdena, men utan 
fasta svar, för att, som vi påpekat ovan kunna ställa följdfrågor vid behov. Denna metod 
med öppna frågor och svar kallas semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005, 
s. 363; Svenning, 1997, s. 119).  Det vi som intervjuare måste vara aktsamma på, och 
som är nackdelen med att använda denna typ av metod, är att inte vi inte får påverka 
svaren hos den som blir intervjuad genom att ställa ledande följdfrågor (Svenning, 
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1997, s. 120). Intervjuguiden som helhet återfinns i i appendixdelen av uppsatsen (Se 
appendix 1).  
 
4.2.2 Utformning av enkätstudien 
För att besvara vår undersöknings syfte har vi valt att som ytterligare aspekt undersöka 
uppfattningen hos de anställda med avseende på den interna kommunikationen, så som 
den ser ut idag på Kronans Droghandel. Vi valde då att göra en kvantitativ 
undersökningsmetod genom att använda oss av enkäter. Vi menar att detta val motiveras 
av att då information insamlas på detta sätt så gynnas möjligheten för oss som forskare 
att just förstå och förklara en rådande situation (Shui, et al., 2009, ss. 225-226). 
Enkätundersökningar gör det relativt enkelt att sammanställa svar och ge en överblick 
av resultatet (Shiu, et al., 2009, s. 226). Mer kritiska aspekter är relaterat till det faktum 
att det är svårt att konstruera en bra enkät, som ger ett resultat som är av hög validitet 
och att informationen som erhålls från denna typ av undersökning inte är av djupgående 
eller förklarande karaktär (Shui et al. 2009, s. 227).  
 
För att säkerställa att enkäten ger oss data med hög validitet är det av betydelse att den 
konstrueras på ett bra sätt så att den verkligen undersöker det som vi önskar få svar på. 
Såväl aspekter gällande formuläret som helhet som för enskilda frågor bör tas i 
beaktning. För att underlätta för respondenterna är det viktigt att frågor om samma 
ämne placeras i följd, att enkäten som helhet ser ett prydligt intryck och att enkäten inte 
är för lång (Johansson Lindfors, 1993, ss. 111-112). Vi har haft som målsättning att 
skapa en enkät som endast tar tre minuter att genomföra då vårt intryck, efter att ha 
pratat med individer på olika apotek, var att majoriteten ansåg sig lida tidsbrist och 
därav inte kunde låta sin personal ta sig tid att besvara vår undersökning. Detta gällde 
även Kronans Droghandel. Då tre minuter tidigt blev vår målsättning har vi arbetet 
fokuserat för att skapa en kort enkät som ändock får med frågor som berör de 
teoriområden vi önskar undersöka. Betydelsen av att enkäten inte är för lång påpekar 
även Johansson Lindfors (1993, s. 111) och belyser att risken då ökar för att 
respondenten tappar intresse för att besvara undersökning och då gör detta ”utan 
engagemang och eftertanke”. Fördelen med en längre undersökning är att validiteten 
kan ökas i och med att respondenten får frågor som liknar varandra och nästintill berör 
samma sak. Detta möjliggör undersökning av hur konsekventa respondenterna är i sina 
svar vilket kan ses som en bra metod för att undersöka trovärdigheten i ett resultat (Shui 
et al. 2009, s. 403).  
 
Ett annat sätt, vilket vi har applicerat i och med vår målsättning att hålla enkäten kort, är 
att nyttja tidigare undersökningar i konstruktionen av ett enkätformulär (Bryman & 
Bell, 2005, s. 192). I vårt fall har vi haft en vetenskaplig artikel från 1993 av Selnes som 
utgångspunkt (Selnes, 1993, s. 26). Detta betyder att uppbyggnaden av frågorna och 
svarsskalorna för del ett, två, tre och fyra i vår enkät där vi mäter betydelse, 
prestationsnivå och tillfredställelse har sin utgångspunkt i den enkät som Selnes 
använde till sin studie (Selnes, 1993, s. 26). Respondenterna i Selnes (1993, ss. 19, 26) 
studie är kunder och han ämnar undersöka aspekter som, via tidigare forskning, kan ses 
som relaterade till kundlojaliteten gentemot ett specifikt företag. Efter att ha definierat 
aspekter som kan anses viktiga för just lojalitet nyttjar Selnes sedan dessa i en 
enkätstudie där han mäter respondenternas uppfattning av just betydelse, prestationsnivå 
och tillfredställelse. Trots att vi istället för lojalitet studerar hur den interna 
kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar hos Kronans Droghandel och 
vänder oss till en annan typ av respondenter, anställda istället för kunder, så anser vi att 
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de skalor han använder kan ses som tillämpbara även på vår studie. Detta då vi, liksom 
Selnes, ämnar undersöka våra respondenters uppfattning av betydelse och hur de ser på 
ett specifikt företags prestation samt hur de upplever sin tillfredställelse med avseende 
på samma företag. Istället för att som Selnes undersöka aspekter som kan anses 
relaterade till lojalitet så nyttjas aspekter som vi via teoretiska studier har lokaliserat 
som primära med avseende på intern kommunikationen, mellan företagsledning/ledare 
och anställda. Dessa är tillvägagångssätt, tydlighet, trovärdighet samt möjlighet och 
uppmuntran till uppåtgående kommunikation. Vidare sluter de aspekter som belyses i 
enkäten an till de intervjufrågor som utgör vår intervjuguide. Detta för att möjliggöra 
vidare analys av resultaten av de olika datainsamlingarna. 
  
Med avseende på vår enkätstudie och respondenternas uppfattning av betydelse och 
prestation så undersöks detta i enkätdel ett respektive två och tre. Till samtliga av dessa 
enkätdelar nyttjas alltså olika aspekter, totalt sex stycken, som alla kan anses 
betydelsefulla för den interna kommunikationen hos företag. Det faktum att flera 
attribut av ett begrepp eller ett föremål bidrar med information kan ses som positivt då 
det ger en hög sannolikhet att de erhållna respondentsvaren kan ses som representativa 
för det som studeras (Shui, et al., 2009, s. 437). Att uppmärksamma med avseende på 
enkätdel två och tre som båda mäter prestation är att del två efterfrågar respondenternas 
uppfattning av hur den interna kommunikation, allmänt sett, fungerar på Kronans 
Droghandel, det vill säga då respondenten inte ser till någon specifik typ av information. 
Enkätdel tre kan ses som mer specificerad i och med att den syftar till respondenternas 
uppfattning gällande hur den interna kommunikationen, av just CSR-relaterad 
information fungerar. 
 
Som belyst ovan har vi även baserat vår studie av respondenternas tillfredställelse på 
Selnes och hans sätt att undersöka detta där han ställer två frågor som på olika sätt ber 
respondenten att besvara hur denne upplever sin tillfredställelse som helhet (1993, s. 
26). Vi har undersök detta i enkätdel fyra där fråga ett och två efterfrågar, 
respondenternas tillfredställelse, sett till helheten, med avseende på hur den interna 
kommunikationen, allmänt sett, fungerar. Frågorna tre och fyra specificerar och 
efterfrågar, på samma sätt som fråga ett och två, respondenternas upplevda 
tillfredställelse, sett till helheten, men denna gång med avseende på den interna 
kommunikationen av CSR-relaterad information. 
 
Ytterligare en viktig aspekt vid konstruktion av en enkät är att det skrivna språket håller 
god kvalité eftersom respondenten måste förstå frågorna och uppfatta dem på det sätt 
som åsyftas för att resultatet ska kunna analyseras och ge en korrekt avspegling av 
verkligheten. Vidare bör ledande frågor som styr respondenten till ett svar undvikas 
liksom frågor innehållande negationer och två frågor i en (Johansson Lindfors, 1993, ss. 
111-114). Vid vår enkätkonstruktion beaktas dessa aspekter för att göra vår enkät på ett 
så bra sätt som möjligt och innan vi skickat ut den fullständiga enkätundersökningen 
gjorde vi en pilotstudie med tio respondenter. Anledningen till detta är att vi ville 
kontrollera att vi formulerat frågorna på ett bra sätt, så att de mäter det de ämnar mäta 
och att de inte är svåra att tolka och besvara Dahmström, 2005, s. 78). Att vi vände oss 
till just tio individer bottnar i att syftet med denna förundersökning är att kontrollera 
enkätens struktur och språk vilket gör att ett respondent antal av denna storlek kan anses 
stort nog. En förundersökning som syftar till ett mer komplext säkerställande kan dock 
gynnas av ett större respondentantal (Shiu, et al., 2009, s. 348).  
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Vår pilotstudie resulterade i några ändringar av stavfel, samt att vi la till en fråga efter 
det att Åsa Olsson, Senior kommunikatör, på Kronan kommit med sina synpunkter. 
Detta är den enda öppna frågan i vår enkät. . Åsa önskade också att vi la till ”Kampanj 
Överblivna läkemedel” som exempel på CSR-relaterade aspekter som Kronan arbetar 
med, vilket vi gjorde. Synpunkterna från Åsa resulterade även i att vi la till en aspekt till 
respektive enkätdel ett, två och tre som innan bestod av fem likadana aspekter vardera. 
Till enkätdel ett och två la vi till ”Förmedlingen av information du behöver i din 
yrkesroll som stöd för ditt arbete” och till enkätdel tre, som berör intern kommunikation 
av specifikt CSR-relaterade information, lade vi istället till ”Uppmuntringen du får från 
ledare/ledning, att kommunicera CSR-relaterade aspekter till kund?”. I övrigt ändrades 
inget i enkäten efter det att pilotstudien genomförts.  
 
Då vår enkät går ut via mail är enkätlänken en del av en mail-text som förklarar varför 
mottagaren har fått denna länk samt uppmanar denne att klicka sig vidare till 
undersökningen. Vi använder oss därmed av ett följebrev vilket är ett brev som ofta 
leder respondenten vidare vid just undersökningar som är självadministrerade (Shui, et 
al., 2009, s. 350). Som ytterligare ett steg innan enkäten kan påbörjas får respondenterna 
även ta del av en introduktionsdel vilket innebär att ämnet som ska studeras presenteras 
liksom instruktioner till genomförandet av studien (Shui, et al., 2009, s. 338). Som 
inledning till vår enkät presenterar vi vilka vi är, vad syftet med enkätundersökning är 
och kortfattat vad vi menar med intern kommunikation och begreppet CSR. Vi ger 
också exempel på CSR-relaterade aspekter som Kronans Droghandel just nu arbetar 
med. Respondenternas anonymitet betonas liksom att svaren skulle komma att 
behandlas konfidentiellt, att endast vi som undersökningsledare har direkt tillgång till 
deras svar. Introduktionsdelen ger även information om beräknad tid för genomförandet 
av enkäten och redogör datum för sista svarsdag. I vårt fall skickade vi mail till 
respondenterna tisdagen den tredje april och sista svarsdag satt vi som fredagen veckan 
därpå, den 13/4-2012. Respondenterna hade därmed 10 dagar på sig att besvara 
undersökningen.  
 
Upplägget på vår enkät kan ses som inspirerat av ”Flowerpot-ansatsen” som är ett 
tillvägagångssätt för att underlätta strukturkonstruktionen av ett enkätformulär (Shui, et 
al., 2009, s. 335). Denna ansats sluter an till Johansson Lindfors (1993, s. 112) 
ståndpunkt att en enkät bör struktureras likt en tratt och inledas med allmänna frågor för 
att därefter övergå till att ställa mer detaljfrågor. Att inleda med frågor med bundna 
svarsalternativ som berör fakta och/eller attityder, uppfattningar, är därför vanligt 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 112). Avsikten med detta är att respondenten från början 
ska känna sig bekväm och i och med detta besvara av enkäten på ett seriöst och ärligt 
sätt (Shui, et al., 2009, s. 338). Som inledning på vår enkät har vi tagit detta i beaktning. 
Enkätdel ett, två och tre efterfrågar respondenternas uppfattning med avseende på 
betydelse, prestation respektive CSR-prestation via nyttjande av fasta svarsalternativ. 
Med avseende på dessa enkätdelar kan det även poängteras att multipleskalor har 
nyttjats. Detta innebär att flera aspekter nyttjas för att erhålla information om ett 
föremål eller begrepp vilket är positivt för att öka sannolikheten för att de erhållna 
respondentsvaren kan ses som representativa för det som ämnas mäta (Shui, et al., 2009, 
s. 437). 
 
Våra frågor kan anses bli lite mer specifika i efterföljande delar av enkäten då vi 
exempelvis efterfrågar respondentens uppfattning om den egna kunskapsnivån med 
avseende på just CSR-relaterad information. Som avslutade del av enkäten efterfrågar vi 
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demografisk information och även detta gör att vi kan anses följa ”Flower-pot” 
ansatsen. Bakgrunden till att vi har valt att sätta dessa frågor sist beror delvis på att de 
inte är vårt primära fokus. Vi önskar få in denna information främst för att kunna 
kategoriserar övrig information. Detta motiverar i sin tur denna placering i och med att 
respondenter i slutet av en studie tenderar att ha sämre fokus än inledningsvis. Vi har 
även vid placering av de demografiska frågorna beaktat att dessa frågor kan upplevas 
som personliga och därmed känsliga. Då dessa frågor placeras sist tenderar det att göra 
respondenten mer bekväm med att delge denna typ av information (Shiu, et al., 2009, s. 
337). I anslutning till att enkäten skickas in har vi även arrangerat så att ett tackmail 
skickas till respondenterna, vilket är ytterligare en aspekt som kan ses som en del av den 
så kallade ”Flower-pot” ansatsen (Shui, et al., 2009, s.  337). 
 
Som svarsalternativ vid just kvantitativa undersökningar används vanligtvis skalor 
eftersom de möjliggör ytterligare statiskt analys av den numeriska data som erhålls 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 111; Svenning, 1997, s. 42). I vår enkät är det, som 
omnämns ovan, endast en fråga som inte efterföljs av en skala utan istället av ett öppet 
svarsalternativ. Alla de övriga svarsalternativen efterföljs av en mättskala, totalt 
använder vi oss av tre olika typer; nominal enkelskala och kvotskala för demografisk 
data och intervallskalor för övriga frågor.   
 
Den demografiska frågan om som kön efterföljs av en nominal skala vilket innebär att 
skalstegen inte kan rangordnas utan endast består av text som ger oss möjlighet att 
klassificera respondenterna som antingen män eller kvinnor (Svenning, 1997, ss. 42-
43). För resterande demografiska frågor (respondentens ålder, antal arbetsverksamma år 
på apotek och hur många som arbetar på respondentens arbetsplats) använde vi oss av 
kvotskalor som svarsalternativ. Denna typ av skala innebär att svarsalternativen kan 
rangordnas och att de har en absolut nollpunkt vilket möjliggör för oss att få fram 
statistiskt information i form av medelvärde, medianvärde och central- och 
spridningsmått (Svenning, 1997, ss. 44-45).  Gällande resterande delar av enkäten, ett, 
två, tre, fyra och fem används intervallskalor för samtliga frågor. Det är vanligt att 
använda intervallskalor vid enkätundersökningar då de möjliggör avancerade statistiska 
analyser. Då de olika svarsalternativen på svarsskalan är numrerade kan avståndet 
mellan skalstegen avläsas vilket gör att vi kan beräkna medelvärde för respondenternas 
svar och få fram central- och spridningsmått (Shiu, et al, 2009, ss. 394, 422; Svenning, 
1997, ss. 44-45). Intervallskalorna vi använde för frågorna tillhörande del ett, två och tre 
av vår enkät kallas mer specifikt för ”likert”-skalor. Detta innebär att respondenterna får 
välja position på skalan som de anser bäst motsvarar deras uppfattning av den aspekt 
som berörs i frågan (Shiu, et al., 2009, s. 422). Enkätens utformning och samtliga frågor 
finns som bilaga i slutet av uppsatsen (Se appendix 2).  
 
4.3 Genomförandet  
Här skildrar vi hur vi gått tillväga vid själva genomförandet av våra datainsamlingar 
och vilket resultat och bortfall de respektive har.  
 
4.3.1 Genomförande av intervjun  
Vid utformningen av vår semi-strukturerade intervjumall har vi alltså utgått från tre 
temaområden, första området handlade främst om Andreas position på Kronans 
Droghandel och vilket arbete han utför. Dessa inledande tema använde vi för att får en 
större förståelse för hans uppgifter och bakgrund. Nästkommande tema handlar om 
kommunikation på Kronans Droghandel, och här har vi mestadels fokuserat på den 
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lodräta interna kommunikationen mellan ledning och anställda. Denna del av intervjun 
har vi byggt upp baserat på de teorier vi redogjort för i teoriavsnittet. Den slutgiltiga 
delen handlar om CSR-relaterade aspekter inom Kronans Droghandel, bland annat hur 
de ser på kommunikationen av CSR-relaterad information och vilken satsning de gör för 
att arbeta med CSR. För genomförandet av telefonintervjun hade vi bokat ett grupprum 
i avskild del av Universitetet för att inte få med störningsmoment under intervjun.  
 
Under intervjutillfället som varade i 33 minuter, var vi noggranna med att se till att 
samtliga delar av intervjumallen togs upp, samtidigt som det fanns mycket utrymme för 
respondenten att svara fritt och stundtals lämna den specifika frågan. Vi inledde med att 
redogöra för respondenten att vi är två som intervjuar och att Hanna kommer ställa 
frågorna som spelas in med diktafon och sedan transkriberas. Vi meddelande även att 
intervjun kommer att ta ca 30 minuter, vilket vi klargjort med honom inför 
intervjutillfället för att han skulle avsatt tiden till oss. Efter klartecken om tiden 
berättade vi att vi kommer dela upp intervjun i våra tre temaområden, och vad dessa 
kommer att handla om. Då han inte hade några frågor eller synpunkter på detta började 
vi vår intervju. Vi ställde de första frågorna i ordning men insåg snabbt att i och med att 
respondenten stundtals hade längre svar som även inkluderade vissa av kommande 
frågorna var det av stor vikt att vi som intervjupersoner var närvarande och aktiva hela 
tiden för att bocka av ämnen och frågor som berörts. För att underlätta för respondenten 
och oss själva var det endast en av oss pratade under intervjun. Hanna var den som 
genomförde intervjun, och samtidigt gjorde Matilda anteckningar för att vi lättare skulle 
minnas vad som sagts. När vi var klara med intervjufrågorna fick respondenten tillfälle 
att ställa egna frågor och ge synpunkter på intervjun eller annat.  
 
4.3.2 Genomförande av enkäten  
Vi distribuerar enkäterna till 93 respondenter som alla jobbar på Kronans Droghandel, 
antingen i Norr- eller Västerbotten. Dessa individer är vårt urval, vår population och de 
utgör en del av ett större sammanhang, vår så kallade målpopulation (Dahmström, 2005, 
ss. 55, 58-59). Att undersöka målpopulationen kan ses som det ideala då en studie 
ämnar ge en bild av en grupps uppfattningar och åsikter men denna möjlighet begränsas 
ofta av exempelvis tid och finansiella resurser (Johansson Lindfors, 1993, ss. 91-92). I 
genomförandet av denna studie fanns en begränsad tillgång till enkätdeltagare från 
rampopulationen vilket gjorde att vi genomförde undersökningen på ett urval gjort av 
Kronans Droghandel. Då ett respondenturval görs är det viktigt att ramen, vilka 
premisser de utvalda individerna ska ha, beaktas (Dahmström, 2005, ss  58-59). I vårt 
fall har premisserna för de utvalda respondenterna varit att de ska vara anställda vid 
Kronans Droghandel som har kundkontakt, oavsett om den är regelbunden eller 
oregelbunden. Vår målpopulation är därmed alla anställda med denna profil på samtliga 
av Kronans Droghandels Apotek runt om i Sverige.  
 
Vår maildistribution av enkäten ses, liksom distribuering via vanlig post, som en metod 
kallad postenkäter (Dahmström, 2005, s. 77). Denna typ av undersökning kan beskrivas 
som självadministrativ, i och med att deltagarna själva fyller i formuläret och detta ses 
som lämpligt då deltagarantalet är högt samtidigt som de finansiella resurserna är 
begränsade (Shiu, et al., 2009, s. 247). Främsta anledningen till att vi inte väljer att 
distribuera våra enkäter via traditionell posthantering är att det rent praktiskt inte är 
möjligt för oss att dela ut pappersenkäter, återigen på grund av de geografiska avstånden 
och kostnaden detta medför i frankering. Telefonenkät där vi ringer upp respondenterna 
är ett exempel på ytterligare ett distribueringsalternativ som sannolikt hade varit positivt 
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med avseende på att få svar i rätt tid (Shui et al. 2009, s. 240). Anledningen att vi inte 
har valt att ringa upp våra respondenter bottnar främst i den tidsbegränsning arbetet har 
relativt enkätens längd och antalet respondenter, totalt 93 stycken, som vi vänder oss 
till. Förutom att tiden är begränsad vid telefonintervjuer minskas även möjligheten att 
använda vissa skalor vilket i sin tur påverkar vilka frågor som kan ställas (Shiu, et al., 
2009, s. 241). Då svarsalternativen ges via telefon kan skalorna inte vara lika många till 
antalet som då respondenten ser formuläret framför sig eftersom det är svårare att 
minnas då de endast uttrycks muntligen (Shui et al. 2009, s. 241). 
 
En nackdel med internetbaserade enkätundersökningar är att bortfallet tenderar att bli 
högre, än om vi skulle dela ut enkäterna i pappersformat direkt till individen eller tala 
med dem över telefon. Detta eftersom de i större grad kan välja att inte svara på 
mailutskicket. Detta kan förebyggas genom att avsätta tid för påminnelser och även 
genom att skicka ett introduktionsmail som berättar om studien (Dahmström, 2005, s. 
78). Dessa förebyggande åtgärder har vi applicerat på vår studie just för att minska 
risken för ett lågt deltagarantal. Under de tio dagar som enkäten kunde besvaras 
skickade vi två stycken påminnelsemail och kommunikationsdirektör Andreas 
Rosenlund skickade även han, som representant från Kronans Droghandel, ett mail med 
påminnelse och deltagaruppmaning. Ytterligare en nackdel med mailenkäter är att det är 
svårt att kontrollera vem det är som faktiskt svarar på enkäten, risken finns att svar 
inkommer från individer som inte ingår i undersökningens rampopulation. Detta i sin 
tur skulle kunna ge ett missvisande slutresultat. Denna nackdel hoppas vi undvika i stor 
mån då våra maillista är sammanställd av Kronans Droghandel själva och därmed är 
baserad på deras egna mailregister. Största fördelen med internetbaserade enkäter, 
jämfört med exempelvis pappers- och telefonenkäter, är som vi nämnde ovan att vi har 
möjlighet att skicka ut till ett stort antal individer, utan geografisk begränsning och 
respondenten kan välja att svara på enkäten när denne själv har tid och möjlighet 
(Dahmström, 2005, s. 80).  
 
Enkätundersökningen resulterade i totalt 38 antal svarande vilket korresponderar till att 
nära 41 % av vårt urval. Vi har därmed ett bortfall i och med att 55 personer av totalt 93 
inte besvarade undersökningen. Dessa 55 personer representerar vårt så kallade externa 
bortfall, de är personer som vi har mailat enkäten till men som har valt, av någon 
anledning, att inte delta (Ejlertsson 1996, s. 22). Anledningarna till detta kan vara 
många, exempelvis ointresse, ovilja eller tidsbrist (Ejlertsson, 1996, 23).  Det är vanligt 
att just enkätundersökningar leder till stora bortfall viket kan appliceras även på vår 
undersökning (Bryman & Bell, 2005, s164). Att ha i åtanke vid resultatanalys är att 
detta bortfall innebär en skevhetsrisk i och med sannolikhet att de som valde att inte 
besvara enkäten har andra åsikter än de som inte valde att göra detta (Bryman & Bell, 
2005, s. 164). Att också beakta vid stora bortfall är att det ses som negativt gällande  
möjligheten att generalisering av resultatet på målpopulationen (Ejlertsson, 1996, s. 23). 
Applicerat på vår undersökning bör det alltså noteras att ett större deltagarantal hade 
gett en ökad trygghet i att de resultat vi generaliserar faktiskt korresponderar till 
målpopulationens uppfattning.  
 
4.4 Bearbetning av Empiri  
Vi redogör i detta stycke för hur vi bearbetat vårt insamlade material, för att underlätta 
och skapa förutsättningar för kommande analys av data.  
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4.4.1 Bearbetning av intervjun 
Vid bearbetningen av vårt kvalitativa material fick vi användning av, som vi beskrev 
ovan, inspelningen av vår intervju. Inspelningen genomförde vi med hjälp av en 
diktafon som vi hyrt på Umeå Universitets service-center. Vi använde den alltså till att 
spela in intervjun som vi utförde via telefon och spelade upp via telefonens 
högtalarfunktion. Första steget i bearbetningen av vår kvalitativa studie var att 
transkribera det inspelade materialet. Under vår inspelning delade vi upp intervjun i tre 
delar, baserat på de tre tema områdena vi valt att använda oss av. Vi har inte haft 
tillgång till något specifikt transkriberings program, utan sparade det inspelade 
materialet på våra datorer och spelade upp det via dataprogrammet Windows Media 
Player. Trots att programmet inte är utformat specifikt för transkribering anser vi att 
funktionen som finns tillgänglig, att kunna pausa och spola tillbaka menar vi gör att vår 
transkribering kan anses som tillförlitlig och noggrant utförd. Detta då vi kunde försäkra 
oss om att vi inte missat någon fråga eller något Andreas svarat.  
 
Då varken vi, eller de som hyrde ut diktafonen visste hur den skulle fungera med 
upptagning av högtalarfunktion på iphone var vi lite osäkra på om rundgång eller 
störningar skulle uppstå. Vi insåg i efterhand att vi skulle gjort ett test med någon annan 
innan vi ringde upp Andreas och genomförde själva intervjun för att försäkra oss om att 
det fungerade. Det visade sig turligt nog att det gick att genomföra på ett mycket 
tillfredsställande sätt och han hördes klart och tydligt på inspelningen. Diktafonen har 
dessvärre fångat upp andra dataljud och mobiltäckningssökning som gör att det vid två 
mycket korta tillfällen är omöjligt att höra vad han säger. Dessa stunder är emellertid så 
korta att de inte påverkar svaret eller frågan i helhet. Intervjun som i sin helhet blev 33 
minuter omsattes i ett transkriberat format som resulterade i åtta sidor.
  
 
4.4.2 Bearbetning av enkäten 
För att analysera de svar vi fick in via vår enkätundersökning nyttjade vi Google 
Documents, ett webbaserat dokumentverktyg som Google har skapat. Till dokument 
länkades samtliga enkätsvar vilket gjorde att vi direkt fick in svaren i ett excel-liknande 
dokument som gav oss en bra översikt. I nästa steg fördes samtliga datavärden in, från 
Googles excelark, till det datorbaserade programmet SPSS Software, Statistic Desktop, 
version 20.0.0 från IBM för genomförandet av samtliga av våra statistiska analyser. 
Anledningen till att vi valde att arbeta med SPSS bottnar i att vi båda har tidigare 
erfarenhet av att arbete i programmet då vi under vårt andra läsår på Umeå Universitet 
nyttjade programmet i en statistikkurs (Statistik A, 7,5 hp). Överföringen från Google-
dokument gjorde vi tillsammans för att minska risken misstag som torde vara större om 
endast en av oss gjorde detta arbete. Noggrannhet vid just överföringen av data är 
viktigt eftersom värdena som förs in i analysprogrammet utgör den information som 
programmet nyttjar för att redogöra för studiens resultat (Shiu, et al., 2009, ss. 502, 
505). 
 
Överföring till SPSS innebar att samtliga skalor med svarsalternativet ”0” i SPSS 
istället fick värdet ”1” som första skalsteg. Detta eftersom SPSS tolkar värdet 0” som ett 
blanksvar och inte tar med detta svar vid analys (Bryman & Bell, 2005, s. 254). Vi 
omkodade svaren till de demografiska frågorna till eftersom SPSS inte kan analysera 
svar av kvalitativ karaktär (Bryman & Bell, 2005, s. 225)  
 
Ytterligare en aspekt att notera med avseende på vårt analysgenomförande är att 
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resultatet av de aspekter som Kronans Droghandel själva önskade som tillägg i enkäten 
inte togs med vid de jämförandeanalyser av enkätdel ett (”Betydelse”), två 
(”Prestation”) och tre (”CSR-prestation”) som genomförs. Anledning till detta är att 
dessa tilläggsfrågor inte kan appliceras på samtliga av dessa enkätdelar vilket 
följaktligen inte är optimalt vid jämförelseanalys. Gällande enkätdel ett ”Hur 
betydelsefullt är följande för dig?” och enkätdel två ”Hur tillfredställd är du med hur 
följande fungerar på Kronans Droghandel?” exkluderades därför punkt nummer fyra 
”Förmedlingen av information du behöver i din yrkesroll som stöd för ditt arbete” som 
är en av totalt sex frågor i denna enkätdel. Med avseende på enkätdel tre som berör 
intern kommunikation av specifikt CSR-relaterade information stryks istället punkt 
nummer sex; ”Uppmuntringen du får från ledare/ledning, att kommunicera CSR-
relaterade aspekter till kund?”. Dessa exkluderade frågor har tagits med vid övriga 
analyser då samtliga frågor kan anses relaterade till intern kommunikation respektive 
intern kommunikation av CSR-relaterade information.  
 
Vi vill även lyfta fram att en del av vår databearbetning har inneburit skapande av 
indexvariabler. Vi nyttjade indexvariabler med anledningen av möjligheten att skapa ett 
sammanfattande mått som på ett snabbt sätt redogör för en respondentuppfattning 
(Edling & Hedström, 2003 s.36). Att använda index är vanligt inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen och innebär att svar från den ursprungliga enkäten 
slås ihop till ”ett sammansatt mått” på en egenskap eller uppfattning (Hellevik, 1984, s. 
234). Index kan således ses som ett sätt att förenkla data i och med att en enda variabel i 
”koncentrerad form” redogör för informationen som inbringats via flera olika frågor 
som alla berör samma aspekt (Hellevik, 1984, s. 235). Index innebär en förenkling i och 
med att respondenternas svar endast redovisas som ett medelvärde vilket kan ses som 
negativ då det innebär ”informationsförlust”. Samtidigt innebär index och hopslagning 
av flera mått som mäter samma egenskap att datareliabiliteten öka eftersom ett 
indexvärde påverkas mindra av att respondenter uppfattar en fråga fel eller missa en 
fråga. Med avseende på datats validitet är det också positivt att ta med flera aspekter i 
och med svårigheten i att mäta respondentuppfattning med endast en fråga eftersom 
begrepp, eller föremål ofta är uppbyggt av just flera olika aspekter (Hellevik, 1984, s. 
236).  
 
Vi skapade en indexvariabel med svaren till enkätfrågorna 4.1 och 4.2, där 
respondenterna fick på två olika sätt besvara hur de upplever sin tillfredställelse, sett till 
helheten, med avseende på hur den interna kommunikationen, allmänt sett, fungerar.  
Via SPSS kunde en indexvariabel, av samtliga svar, skapas. Variabeln redogör för 
medelvärdet gällande båda dessa frågor, ett sammanfattande mått som kan användas för 
fortsatt analys har snabbt skapats vilket vi såg som lämpligt i och med den begränsade 
tidåtgången för denna studie (totalt 20 veckor). Denna indexvariabel nyttjades sedan för 
vidare sambandsanalys där den representerade just ”Tillfredställelsen” gällande hur den 
interna kommunikationen, generellt sett, fungerar. Denna indexvariabel möjligjorde 
således analyserande av samband mellan respondentuppfattningen av 
”tillfredställelsen”, som helhet, och respektive aspekt i frågorna 2.1-2.6. En 
indexvariabel skapades på samma sätt av svaren till frågorna 4.2 och 4.3 och visar 
respondenternas tillfredställelse, sett till helheten, gällande hur den interna 
kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar. Även denna variabel, som 
kan anses redogöra för ”CSR-tillfredställelsen” nyttjades sedan för vidare 
sambandsanalys där samband mellan respondenternas CSR-tillfredställelse och deras 
uppfattning gällande respektive aspekt som berörs i frågorna 3.1-3.6 studerades. Vi 
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nyttjade även indexvariabler vid vår jämförelseanalys mellan svaren i enkätdel ett, två 
och tre (Se appendix 3.1). Via skapandet av index fick vi därigenom tre stycken 
sammanfattande mått som var för sig redogör för medelvärdessvaren för samtliga 
aspekter tillhörande dessa respektive enkätdelar. Indexvariabel nyttjades även vid 
korrelationsanalys gällande respondenternas kunskapsnivå och bestod då av samtliga 
respondentsvar tillhörande enkätdel tre, hur respondenterna med avseende på olika 
aspekter uppfattar den interna kommunikationen av just CSR-relaterad information. 
 
4.5 Sanningskriterier  
För att undvika mätfel i studien, vilket innebär ”skillnaden mellan uppgivet och sant 
värde” (Dahmström, 2005, s. 334) finns det två sanningskriterier som bör vara 
uppfyllda. Det första är att studien verkligen mäter det den ämnar att mäta, vilket kallas 
validitet (Dahmström, 2005, s. 334; Svenning, 1997, s. 63). Det andra sanningskriteriet 
kallas reliabilitet och innebär att vi som författare försöker uppnå så hög tillförlitlighet i 
vår mätning som möjligt Svenning, 1997, s. 63). För att undersöka och försäkra sig om 
en hög reliabilitet ska två undersökningar med samma metod och samma syfte ge 
samma eller liknande resultat (Dahmström, 2005, s. 334). En av de största 
anledningarna till att studien skulle avvika från den ämnade mätningen, och ge ett 
resultat som är icke valid är svårigheten att koppla empiri med teori i studien (Svenning, 
1997, s. 63). Sanningskriterierna kan te sig olika mellan kvalitativa och kvantitativa 
studier och detta är främst beroende på att det data som samlas in kan i den kvantitativa 
studien ses som objektiv och mätbar, medan i den kvalitativa studien är resultatet mer 
subjektivt och en uppfattning av den intervjuades verklighet (Backman, 1998, s. 47). I 
slutändan är det väsentligt att reliabiliteten är hög, denna kommer nämligen avgöra 
möjligheten till hög validitet. Anledningen till detta är att om reliabiliteten är låg 
kommer vi inte att ha hög tillförlitlighet i studien och den kommer kanske inte kunna 
upprepas med samma resultat. Detta skulle i sin tur göra att validiteten, alltså att vi kan 
försäkra oss som forskare om att vi mäter det vi ämnar, också skulle vara låg 
(Dahmström, 2005, s. 335). 
 
Dahmström (2005, s. 335) lyfter fram att mätfel kan åstadkommas beroende på vilken 
metod som används vid mätningen, mätinstrumenten och även av intervjuaren och 
respondenten. Vi har haft detta i beaktning när vi utformat vår intervju och våra enkäter, 
men även vid analys och bearbetning av det data som samlats in. Nedan kommer vi 
beskriva hur vi har gått tillväga för att upprätthålla så hög validitet och reliabilitet som 
möjligt vid våra mätningar och datainsamlingar. 
 
Vid insamling av vårt kvalitativa data har vi, som vi nämnde ovan i stycket om 
intervjutillfället, använt oss av diktafon för att spela in intervjun. Detta menar vi gör att 
vi lättare kan komma ihåg och tolka det vår respondent svarade, vilket ökar 
tillförlitligheten i dataanalysen. Vi transkriberade sedan även materialet för att 
ytterligare försäkra oss om att reliabiliteten ska stärkas, genom att det gör upprepning av 
studien enklare. Det anser vi i sin tur kommer leda till det finns större sannolikhet att 
resultatet på frågorna och svaren kommer att bli samma eller liknande om intervjun 
skulle genomföras igen. Den transkriberade intervjun, och det färdiga arbetet skickas 
även slutgiltigt till respondenten, vilket vi anser ökar på tillförlitligheten, då detta visar 
på att vi varit trovärdiga och fått materialet godkänt av respondenten. Då målet med vår 
studie inte är överförbarhet, anser vi inte att begränsningen i fråga om detta är något 
hinder. Vi menar att på de punkter där studien kommer visa på överförbarhet kan ses 
som en bonus på resultatet.  
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När vi utformade enkäterna för insamling av vårt kvantitativa material har vi använt oss 
av skalor som svarsalternativ. Vid just kvantitativa undersökningar används vanligtvis 
skalor eftersom de möjliggör ytterligare statiskt analys av den numeriska data som 
erhålls (Johansson Lindfors, 1993, s. 111; Svenning, 1997, s. 42). Svarsalternativen 
efterföljs i enkäten av en mätskala, totalt använde vi oss av tre olika typer; nominal 
enkelskala och kvotskala för demografisk data och intervallskalor för övriga frågor. Att 
vi använder oss av tre olika skalor gör att vi mäter resultatet efter vilken sorts data som 
samlas in, anpassningen bidrar ytterligare till validiteten av datainsamlingen och 
analysen. För att få ett en population som skulle kunna ses som lämpligt stor för att 
representera vår målpopulation har vi tagit i beaktning att Hanna i höstas (Ht 2011) läste 
kursen Marketing Research och då genomförde en marknadsundersökning på totalt 80 
deltagare där den totala målpopulationen var samtliga studenter vid Umeå Universitet. 
Detta gav oss en första indikation på lämpligt respondentantal. Vi studerade även andra 
vetenskapliga artiklar och deras storlek på urval och kunde då konstatera att de som har 
ett urval på omkring 100 respondenter tenderar att kunna redogöra för ett resultat, men i 
relativt liten utsträckning gjort generaliseringar. Som vi redogjort tidigare är vårt mål 
inte generalisering utan resultatet är avsett för Kronans Droghandel. 
 
För att säkerställa att enkäten skulle ge oss data med hög validitet är det av betydelse att 
den konstruerats på ett bra sätt så att den verkligen undersöker det som vi önskar få svar 
på. Såväl aspekter gällande formuläret som helhet som för enskilda frågor togs i 
beaktning. För att underlätta för respondenterna ansåg vi att det var viktigt att frågor om 
samma ämne placeras i följd, så att enkäten som helhet gav ett prydligt intryck och att 
enkäten inte är för lång (Johansson Lindfors, 1993, ss. 111-112). Risken om en enkät är 
för lång är att respondenten tappar intresse för att besvara undersökning och då gör detta 
”utan engagemang och eftertanke” (Johansson Lindfors (1993, s. 111). Vår målsättning 
blev därmed att skapa en enkät som endast tog tre minuter att besvara, vi kan se att en 
längre enkät möjligtvis skulle kunna öka validiteten, i och med att respondenten får 
frågor som liknar varandra och nästintill berör samma sak. Detta möjliggör 
undersökning av hur konsekventa respondenterna är i sina svar vilket kan ses som en 
bra metod för att undersöka trovärdigheten i ett resultat (Shui et al. 2009, s. 403). 
 
Det faktum att vi använt skalor från tidigare vetenskaplig forskning utförd av Selnes, för 
vår insamling och analys, kan också anses vara positivt sett till studiens reliabilitet då 
det finns genomarbetade skalor som fungerar på denna typen av mätning. Slutligen 
anser vi även att vår pilotstudie var bra för att kontrollera validiteten innan vi skickade 
ut den fullständiga enkätundersökningen. Anledningen till detta var alltså att vi ville 
kontrollera att vi formulerat frågorna på ett bra sätt, så att de mäter det de ämnar mäta 
och att de inte är svåra att tolka och besvara (Dahmström, 2005, s. 78). 
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5. Empiri 
I detta kapitel inleder vi med en företagsbeskrivning av Kronas Droghandel, för att 
sedan gå vidare med en presentation av det empiriska resultatet av vår kvalitativa och 
kvantitativa datainsamling.  
 
5.1 Företagsbeskrivning av Kronans Droghandel 
Vid vår företagsbeskrivning av Kronans Droghandel har vi använt oss av information 
och bilder hämtade från hemsidan kronansdroghandel.se, där det finns detaljerad 
information om deras arbete och organisation. Vi redogör nedan för Kronans 
Droghandels specifika förutsättningar och arbete för att skapa en förståelse angående 
företaget för läsaren. Då vi inriktat vårt arbete mot kommunikation och CSR relaterade 
aspekter kommer vi beskriva Kronans Droghandels historia, deras arbete med 
kundtidningen och avsluta med en redogörelse för det CSR relaterade arbete de 
bedriver.  
  
Kronans Droghandel har varit verksamma på apoteksmarknaden i över hundra år, sedan 
1907, som  distributörer åt apotek i Sverige men idag driver Kronans Droghandel egna 
apotek. Distributionsverksamheten finns fortfarande kvar, men går numer under 
företagsnamnet Orolia. Kronans Droghandel ägs idag till 80 % av Orolia, och till 20 % 
av Kooperativa förbundet, KF. Företaget bedriver idag detaljhandel, grossist- och 
distributionsverksamhet inom läkemedel och handelsvaror inom bland annat Sverige 
och Finland. Den nya verksamheten, som apotekskedja startades 2009 när monopolen 
på apoteksmarknaden släpptes och Kronans Droghandel är nu den tredje största 
apotekskedjan i Sverige. Antalet anställda på Kronas Droghandel vid slutet av år 2011 
var 988 stycken, och företaget har som målsättning att bygga långsiktiga relationer med 
sina kunder, och ämnar göra detta genom att erbjuda dem rådgivning och service med 
integritet och omtanke som grundar sig i de behov varje enskild kund har (Kronans 
Droghandel, 2012). Majoriteten av de som jobbar ute på apoteken är kvinnor och 
generellt sett är medelåldern att betrakta som hög (A. Rosenlund, Personlig 
kommunikation, 8 maj, 2012) 
 
Genom att ha personal som är kompetent och motiverande avser de kunna erbjuda 
kunden ett positivt och inspirerande möte när denne besöker något av Kronans 
Droghandels apotek. ”Kronans Droghandel erbjuder läkemedel och inspirerande 
produkter med en service och ett bemötande som ger våra kunder energi.” Kronans 
Droghandel ger idag ut en kundtidning som heter Magasin Kronans Droghandel och 
målsättningen med den är inte att behandla sjukdomar, utan att inspirera och få läsarna 
att känna att de får kunskap som de inte hade innan de läste den. Tidningen tar upp 
ämnen som sjukdomar, allergi eller andra teman som berör kunderna oavsett om dom är 
friska eller sjuka. Tidningen erbjuder även övriga tips, intervjuer, Må bra teman och 
skönhet. I slutet av varje tidning finns även nyheter på Kronans droghandel och en 
djupintervju med någon känd individ.  
 
Grön läkemedelsproduktion är något som ligger Kronans Droghandel varmt om hjärtat, 
vilket kan ses som en KRAV märkning på läkemedel och apoteksprodukter. På Kronans 
Droghandel arbetar de med att kunna erbjuda sina kunder miljövänliga alternativ på sina 
produkter. Detta gör de bland annat genom att se till att de leverantörer och 
samarbetsparters de arbetar med levererar produkter och tjänster efter en viss standard 
som kallas Grön läkemedelsproduktion. På sin hemsida beskriver de hur tillverkningen 
av läkemedel gör människor och miljö sjuka, på grund av dumpning av avfall och dålig 



 47 

rening. Detta menar de i sin tur kan leda till resistens mot läkemedlen då de finns i 
naturen och vattnet, även högra halter än hos de som behandlas med läkemedlet. Detta 
är ett allvarligt hot mot både människa och natur menar WHO och EU. Kronans 
droghandel arbetar med att skapa bättre och mer långsiktiga lösningar för 
läkemedelsproduktion. De samarbetspartners de har är bland andra 
Läkemedelsindustriföreningen LIF och Svenskt vatten, dessa informerar om inlämning 
av överblivna läkemedel. Utöver detta har de debatterat på Almedalsveckan för Grön 
läkemedelsproduktion och uttalat sig om detta i bland annat Sveriges Radio. Kronans 
Droghandel anser att de som apoteksaktör ska ta det ansvar de anser sig besitta 
gentemot miljön, i och med detta är de engagerade i Grön läkemedelsproduktion 
(Kronans Droghandel, 2012). 
 
5.2 Presentation av empirin 
Nedan presenterar vi det material vi fick in vid vår datainsamling, enkätstudien och 
intervjun.  
 
5.3 Intervjun  
 
5.3.1 Information om respondentens arbetsroll/uppgifter och bakgrund  
Inledningsvis började respondenten med att berätta om sin bakgrund och roll på 
Kronans Droghandel, då första frågan var om han kan berätta lite kort bakgrund om sig 
själv, namn, ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet? På denna fråga svarar 
intervjupersonen Andreas ”Ja, 45, 45 år, jag har jobbat med kommunikation och 
information sedan 1990, som journalist i första hand, och sedan 2001 blev jag 
pressekreterare på Apoteket AB och sen har jag jobbat som konsult och började på 
kronans droghandel 2009”. Vidare berättar han om sin roll på företaget och vad den 
innebär: ”Informationsdirektör, innebär att jag jobbar med information på olika sätt, 
framförallt så handlar det on intern kommunikation, att vi har bra intern 
kommunikation, att vi har bra interna kanaler, jag jobbar också med det som heter PR, 
- public relations, och det är framförallt då massmedia hantering PR arbetet, och jag 
jobbar också med public affairs, det som handlar om påverkan med myndigheter och 
andra organisationer”.  
 
På frågan om respondentens roll gällande den interna kommunikationen på företaget 
svarar han att den interna kommunikationen ska stötta apoteken och den verksamhet de 
har på apoteken. Samt att den interna kommunikationen också ska stötta deras 
övergripande affärsmål, och att kommunikationen har en tydlig roll hos dem. Att den 
interna kommunikationen bidrar till att de gör det de ska på rätt sätt, att de jobbar efter 
sina värderingar och att de har den företagskultur som de eftersträvar. Han påpekar att 
den interna kommunikationen ska användas på ett klokt och bra sätt av alla enheter och 
att han har ett slags övergripande ansvar för strategierna kring hur de kommunicerar, 
och vad de kommunicerar. Han menar vidare att han även ansvarar för att de har rätt 
kanaler, och att de använder de kanaler de har på rätt sätt. Han säger: ”det handlar ju om 
att vårt intranät ska fungera bra, att våra data är hyfsat strukturerade, att cheferna vet 
hur de ska kommunicera med sina medarbetare”. Vi tackar respondenten för bra svar i 
den första delen av intervjun och fortsätter med nästkommande, som är intern 
kommunikation, med frågor som berör intern kommunikation som helhet - inte 
specificerat till CSR relaterad information. 
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5.3.2 Intern kommunikation  
Vi inleder med frågor om den nedåtgående kommunikationen, hur den fungerar från 
ledning/ledare till de anställda med kundkontakt på Kronans Droghandel. Vi ber honom 
att specificera på vilket sätt de kommunicerar information internt. På denna fråga svarar 
respondenten att de i huvudsak har tre kanaler, men att den viktigaste för dem är 
intranätet. Han fortsätter med att förklara hur uppbyggnaden av informationen på 
intranätet ser ut, att det  är uppdelat så att viss kommunikation endast är apoteks 
specifikt, alltså vänder sig bara till det apoteket som de olika anställda jobbar på. Samt 
att det även finns ett specifikt nyhetsflöde, och ett flöde som handlar om larm. Han 
förklarar att när det gäller läkemedel så finns det en hel del snabb information som 
måste ut kvickt till apoteken hela tiden och att intranät är grunden för all intern 
kommunikation och allt som man behöver ska finnas där. 
 
Utöver intranätet har Kronans Droghandel kommunikation som går via det dom kallar 
chefsledet, respondenten beskriver denna kommunikation som: ” information som går i 
chefsledet […] innebär att viss information använder vi cheferna som en primär kanal, 
så att dom ska liksom överför kommunikationen vidare ifrån ledningsgruppen till 
regionchefer och apotekschefer också sen till medarbetare så den är också en otroligt 
viktigt kanal för oss.” Respondenten förklarar att de även har ett nytt system som 
vänder sig till marknadsföringsavdelningen och inköpare, där det är dessa avdelningar 
som bestämmer vad som ska kommuniceras. Han förklarar att den information som 
kommuniceras vidare går via ledningen för alla apotek och sen går den via regionchefer 
ner till apotekschefer och medarbetare. Han menar att ”den följer liksom chefsledet men 
agendan sätts på ett annat sätt kan man säga så det är också en utav de viktiga 
kanalerna ner, men den är helt nystartad så att säga, så den har precis satt igång.” 
 
Nästkommande fråga vi har vidareutvecklar den interna kommunikationen, genom att 
beröra vad det är för information som kommuniceras, främst till de anställda med 
kundkontakt. Här berättar han att informationen är olika, men att det finns ett syfte med 
allt som kommuniceras. Han förklarar att det är olika typer av information, det handlar 
bland annat om driftsinformation, om ekonomisk information och om operativ 
information. Han menar att det inte går att säga att den interna kommunikationen har en 
viss typ av innehåll, utan den har olika typer av innehåll. Han berättar att i princip all 
information har ett syfte hela tiden, att det finns ett syfte med att delge information och 
det beror på att de vill uppnå vissa resultat med kommunikationen. Därmed är också 
kommunikationen kopplad till det som han nämnde tidigare, företagets mål och 
företagets värderingar. Han menar också att kommunikationsbehovet ser olika ut 
beroende på vem informationen riktas till, och att information från ledning till apoteken 
förväntas ge vissa resultat, men han påpekar även vikten av att ledningen tar emot 
feedback från de anställda. ”huvudkontoret har ju ett intresse av att trycka ut 
information till apoteken för att man förväntar sig att den kommunikationen ska ge 
vissa resultat och vissa åtgärder ute på apoteken, samtidigt är det ju otroligt viktigt att 
vi på huvudkontoren lyssnar och hör vad som rör sig och hur det vi skickar ut tas emot, 
och det försöker vi fånga genom att få återkopplingar direkt från apoteken men också 
via chefsledet till tillbaka, och det är ju liksom otroligt viktigt”.  

 
Feedback från de anställda uppfattar vi som främst muntlig, och ställer frågan om detta 
är fallet, varpå han svarar: ”Ja det är muntligt, och sen har man också möjlighet att på 
vårt intranät skriva kommentarer göra såna här gilla markeringar om man tycker att 
det är nåt bra, en bra artikel eller så, så där har vi också en feedback möjlighet”. Han 
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berättar vidare att Kronans Droghandel förra året genomförde användarundersökningar 
av deras intranät, vilket de kommer att satsa på att genomföra detta året också. Andra 
undersökningar Kronans Droghandel genomför för att få en uppfattning om feedback 
och medarbetarnas åsikter är bland annat medarbetarundersökningar. De har även en 
gång per år en stor medarbetarenkät som handlar om allt från arbetsmiljö till hur de 
tycker att företaget fungerar. I det daliga arbetet på Kronas droghandel förklarar han att 
det främst är kommentarsfälten på vårt intranät och muntlig återkoppling via de 
befintliga kanalerna som finns att tillgå. 
 
På frågan om informationen som kommuniceras ut anpassas till olika medarbetare med 
kundkontakt efter exempelvis ålder, kön och utbildning. Samt om det är samma 
meddelande som når alla, svarar intervjupersonen att kommunikationen kan skilja sig åt 
mellan olika regioner i Sverige, och att det är något som regioncheferna för varje region 
sköter om. Övrig anpassning som sker är information till olika yrkeskategorier, de har 
tillexempel läkemedelsansvariga farmaceuter som har egna seminarier och möten, och 
de har huvudansvariga för utvecklingen ute på apotek, men Andreas förklarar att de 
också sköter sina egna kommunikationsmöten där de diskuterar gemensamma problem. 
Utöver denna anpassning beskriver han vidare att kommunikationen huvudsakligen sker 
muntligt mellan medarbetarna och att det finns ”speciella work-spaces, alltså digitala 
arbetsplatser där man samlar dokument som man har gemensamt […]”. 
 
Vi går vidare med ämnet rykten och intern kommunikation, och frågar honom om det är 
något som de internt jobbar med fånga upp? Intervjupersonen svarar att denna sortens 
informella kommunikation ofta försiggår i fikarummen eller på något annat sätt som är 
svårt att få nys om. Han menar att denna information sällan når ledningsgrupper. När vi 
undrar om de gör något för att motverka eller fånga upp rykten svarar han att de 
försöker motverka rykten genom att ha en tydlig kommunikation. Han menar att det är 
särskilt viktigt när det är känsliga situationer för företaget, om det uppstår nån form av 
kris eller liknande. Han berättar att de hade en situation i höstas där de sa upp 
medarbetare, och att då är det väldigt viktigt att kommunikationen är så pass tydlig att 
man undviker ryktesspridning. Han fortsätter med att berätta att om de nås av rykten 
måste de sedan avväga om ryktena ska hanteras, eller om de bara ska låta dem passera. 
Han menar att om man gör för stor affär av ett rykte kan det uppfattas som att ryktet 
bekräftas, och han tycker att det är en svår avvägning. Han avslutar med att säga  ”Jag 
tror att en bra tydlig och tydlig kommunikation motverkar ryktesspridning.”  
 
Detta leder oss in på nästa fråga som handlar om tydlighet generellt i den interna 
kommunikationen. Vi frågar honom om de arbetar på något speciellt sätt för att 
kommunicera tydligt. Varpå han svarar att de använder de kanaler de har, och främst 
intranätet. Han menar dock att det finns en begränsad effekt i att det är inte den starkaste 
kommunikationskanalen. Han förklarar sedan att han menar att den säkraste 
kommunikationskanalen gällande tydlighet de har det är möten, där ledarna träffar 
medarbetarna. Han anser alltså att det är den starkaste kommunikationskanalen de har, 
och den som är mest effektiv. Utöver tydlighet kan företag arbeta med trovärdighet i 
kommunikationen, vi frågar således om det är någonting de arbetar aktivt med. Alltså 
hur arbetar Kronans Droghandel med att information ska uppfattas som trovärdig av de 
anställda? ”Jag kan inte säga att vi jobbar nå specifikt med det,[…] trovärdig 
kommunikation […]  det är väl när man vågar vara öppen med att det finns 
tillkortakommanden, eller vågar vara öppen med att man inte lyckats med vissa saker, 
att man vågar kritisera sin egen verksamhet eller att liksom ha förmågan att ha ett 
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bredare perspektiv och se annat än det som bara ligger för fötterna just nu, det är väl 
liksom det som gör att man får trovärdighet, […] trovärdighet är ju också när någon 
annan säger något om ens verksamhet, då har man en hög trovärdighet”. Vidare menar 
han att de följer vissa mätningar och undersökningar men han menar att större 
konkurrenter med högre igenkänningsfaktor har större fördel av dessa mätningar. Han 
förklarar att det finns en rad olika mätningar som attityd undersökningar, 
kännedomsundersökningar och mystery shopping. Han säger att det är klart att de följer 
dom så mycket de kan för att se hur de ska förhålla sig till sina konkurrenter. Han anser 
att vid den här typen av undersökningar så spelar igenkänningsfaktorn en väldigt stor 
roll, och det är så att en stor aktör på en sån här marknad har en hög igenkänningsfaktor. 
Detta menar han också gör att de i regel får ett bättre värde och folk har en åsikt eller 
fundering om det därför att de känner till det.  
 
Vi fortsätter med ämnet intern kommunikation och information genom att fråga om de 
anställda uppmanas söka information på egen hand på något sätt?  Varpå Andreas svarar 
att de kan man säga att de gör det, eftersom de jobbar med expediering av läkemedel 
och det alltid kommer information om läkemedel på olika sätt via läkemedelsverket, 
tandvårdsläkemedelsverket eller via socialstyrelser. Att de finns olika myndigheter som 
är viktiga på den här marknaden och den informationen måste deras medarbetare få på 
ett bra sätt för att de ska hålla sig up to date. Han förklarar att mycket av den 
informationen får de via deras intranät, men inte allt, vilket gör att de behöver hitta den 
här informationen själva via myndigheternas hemsida. Han förklarar emellertid att de 
inte på något annat specifikt sätt uppmuntrar de anställda att söka information   
 
5.3.3 CSR-relaterat arbete på Kronans Droghandel 
Vi fortsatte med avslutande temaområde, som är CSR-relaterat arbetet på Kronans 
droghandel, med frågor som ger förståelse för vilka delar av CSR företaget kan anses 
arbeta med idag och varför. Andreas berättar att mycket av deras fokus har varit att 
bygga upp den grundläggande verksamheten och det har gjort att deras fokus på CRS 
arbetet har varit ganska lågt. Han berättar att det som har gjorts hitintills har varit lite 
olika initiativ. De har bland annat ett samarbete med reumatikerförbundet i år där de 
promotar deras arbete, reumatikerförbundet har ett speciellt tema år som Kronans 
Droghandel på olika sätt stödjer. De håller även i olika typer av föreläsningar för 
reumatikerförbundet, PRO och andra liknande organisationer som handlar om bland 
annat läkemedelshantering. Han förklarar att deras CSR-arbete blivit inriktat mot 
organisationer och föreningar, och att de har haft ett samarbete med hjärt- och 
lungfonden där de har sålt olika typer av produkter. Utöver detta hade de också under 
hela förra året en aktiv opinionsbilning kring produktion av läkemedel, att den ska vara 
miljövänlig, och det gjorde de både genom kontakt med olika myndigheter, där de skrev 
debattartiklar som publicerades i olika press, och via seminarium i Almedalen om 
läkemedelsproduktion. Andreas berättar att deras arbete gällande ”grön 
läkemedelsproduktion” så har de återgett den opinionsbildning de genomfört via sitt 
intranät. Han påpekar att Kronas Droghandel utöver dessa områden även arbetar med 
medarbetarna på apoteken genom att det är dom som står för själva försäljningen av 
bland annat pins för olika organisationer, men att de inte har gjort några särskilda 
insatser för att stötta agerande lokalt på apoteken. 
 
Han påpekar att i deras värdegrund ligger det värderingar såsom ansvar, och detta 
återspeglar att de måste ta ansvar för människor och miljö, som kan ses som en CSR 
aspekt. Han menar att detta ligger som ”en bottenplatta för våra apotek, en av våra 
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värderingar tangerar CSR arbete.” Han fortsätter svara på frågan genom att beskriva 
hur de arbetar med att tillhandahålla ett miljövänligt sortiment på sina apotek, att de 
medvetet också försökt att hitta ett miljövänligt sortiment till sina apotek. ”vi har 
medvetet sökt efter produkter som är ekologiska och miljövänliga, med blandad 
framgång måste jag tyvärr säga, för det finns inte så många leverantörer som har den 
typen av produkter i våran bransch. Och en hel del av de produkter som finns håller låg 
kvalitet […]  det har inte varit enkelt att hitta bra, ekologiskt märkta produkter”. Han 
förklarar att de tycker att detta är det bästa sättet för dem att driva CSR relaterat arbete 
på, att göra det ute på deras apotek och att de har ett sortiment som tar ett CSR ansvar.  
 
5.3.4 CSR-relaterad intern kommunikation på Kronans Droghandel 
För att fortsätta på ämnet CSR undrar vi huruvida de anställda med direkt kundkontakt 
har möjlighet att uttrycka sina åsikter gällande Kronans Droghandels CSR relaterade 
arbete? Varpå han svarar ”Ja, de har de ju! Det är klart att det har de, exempelvis har 
det försiggått en diskussion nu om de här energi, ”bantningsbarsen” och dryckerna 
som varit i kvällspressen, och där har våra medarbetare hört av sig och sagt att, varför 
säljer vi den här typen av produkter, det vill inte vi sälja och så vidare så det finns ju en 
pågående dialog kring den här typen av frågor”. Han förklarar vidare att de kanaler 
som finns till hands är de som används, det vill säga chefskommunikation via chefsledet 
samt intranätet och direktkontakt med personer som har ett ansvar för sortimentet. ”Så 
att det finns en sån dialog, det gör det, men det finns däremot inte, vi har inte gjort 
någon regelrätt enkät eller nån slags samrådsgruppering kring det här” […]  vi har 
liksom inte ställt frågan till medarbetarna – vad skulle ni vilja ha för samarbete?. Vi 
undrar då hur de gör för att kommunicera ut information gällande CSR arbetet på 
Kronans Droghandel. Han förklarar då att de har en pågående kampanj på apoteken just 
nu gällande insamling av överblivna läkemedel och i och med detta måste de anställda 
engageras och involveras i arbetet. Han berättar att när det är aktiviteter som sker ute på 
apoteken, exempelvis försäljning och förändringar, som när reumatikerförbundet vill 
använda deras apotek för att sätta upp affischer och så vidare är medarbetarna 
automatiskt involverade i det arbetet. Han förklarar att det pågår en kampanj när de ska 
samla in överblivna läkemedel som ska lämnas till apoteken, då får de anställda 
informationen om arbetet. Han berättar att de får informationsmaterialet att jobba med 
och läsa på själva kring, så att när aktiviteter pågår ute på apoteken så får de den 
informationen till sig. 
 
Vi avslutar med att tacka intervjupersonen för att han ställde upp och svarade på våra 
frågor och undrar avslutningsvis om han har några speciella funderingar, vilket han inte 
hade.  
 
5.4 Enkätstudien  
 
5.4.1 Kundkontakt 
För att få en bild av i vilken utsträckning våra respondenter kan anses vara en del av den 
interaktiva marknadskommunikationen efterfrågades nivån av kundkontakt. Totalt 
uppger 37 respondenter att de har regelbunden kundkontakt, en respondent att den inte 
har någon kundkontakt och ingen besvarar frågan med alternativet ”oregelbunden 
kundkontakt”. Majoriteten, över 97 %, av respondenterna har således regelbunden 
kundkontakt. 
 



 52 

 
Figur 4. Kundkontakt (Enkätresultat) 
 
5.4.2 Demografi 
För att få en förståelse för vår population, de respondenter som besvarat enkäten, har 
demografiska analyser genomförts. Resultatet visar att majoriteten, 37 av totalt 38 
respondenter, är kvinnor, vilket motsvarar lite drygt 97 % av det totala antalet. 

 
Figur 5. Kön (Enkätresultat) 
 
Gällande respondenternas åldersfördelning har vi en större spridning. Majoriteten är 56-
65 år, totalt 19 stycken. Totalt 11 respondenter är mellan 36 och 45 år och sju stycken är 
mellan 46 och 55 år. Endast en respondent uppger sig vara i ålderspannet 18-26 år. 
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Figur 6. Ålder (Enkätresultat) 
 
5.4.3 Svarsfrekvens 
Stapeldiagrammet nedan redogör för den genomsnittliga svarsfrekvensen av de totalt 
sex frågor, aspekter, som är kopplade till respektive inledande del av vår enkät, del ett, 
två och tre. I del ett, där vi efterfrågade hur respondenterna upplevde betydelsen av de 
olika aspekter som är relaterade till internkommunikation (”Betydelse”), har vi maximal 
svarsfrekvens, 38, för samtliga frågor. Detta svarsantal gäller även för samtliga frågor i 
del två där vi efterfrågar hur respondenterna upplever sin tillfredställelse över hur den 
interna kommunikationen, allmänt ett, fungerar (”Prestation”). I del tre efterfrågar vi 
också den upplevda tillfredställelsen men denna gång med avseende specifikt på 
internkommunikation av CSR-relaterad information (”CSR-prestation”). 
Svarsfrekvensen är lägre i denna enkätdel. Fråga ett till och med fem har 36 personer 
besvarat och 34 personer har besvarat fråga sex. Detta ger denna enkätdel ett 
medelvärde på 35,6 i respondentdeltagande, det vill säga något lägre än för de övriga 
delarna i och med att medelvärdet för dem båda ligger på 38. 

 
Figur 7. Respondentdeltagande (Enkätresultat) 
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5.4.4 Sambandsanalys 1  
En korrelationsanalys utfördes för att undersöka om samband kunde bekräftas mellan 
respondenternas tillfredställelse, sett till helheten, med avseende på hur den interna 
kommunikationen, allmänt sett, fungerar (Beroende variabel) och 
respondenttillfredställelsen gällande hur antingen; 

- 1. Tillvägagångssätt (Oberoende variabel) 
- 2. Trovärdigheten (Oberoende variabel) 
- 3. Tydligheten (Oberoende variabel) 
- 4. Förmedling av info som är betydelsefull för yrkesroll (Oberoende variabel) 
- 5. Möjligheten till uppåtgående kommunikation (Oberoende variabel) 
- 6. Uppmuntringen till uppåtgående kommunikation (Oberoende variabel) 

fungerar med avseende på den interna kommunikationen, allmänt sett. 
Resultatet av samtliga korrelationsanalyser uppvisar signifikanta positiva samband vid 
signifikansnivån 0.000. Vid samtliga analyser, totalt sex, fungerade 
”Respondenttillfredställelsen sett till helheten med avseende på hur den interna 
kommunikationen allmänt sett fungerar” som beroende variabel vilket resulterande i 
följande korrelationsvärden;  
 

 
Tabell 1. Korrelationsanalys- Intern kommunikation, allmänt sett (Enkätresultat) 
 
Då den beroende variabeln studeras i relation till sig själv får vi korrelationsvärdet ett 
vilket belyser att korrelationen är perfekt vilket kan nyttjas för att förstå övriga 
korrelationen. Det påvisade resultat innebär att om respondenttillfredställensen ökar 
gällande hur antingen, tillvägagångssätt, trovärdighet, tydlighet, förmedling av info som 
är betydelsefull för yrkesroll, möjligheten till uppåtgående kommunikation eller 
uppmuntringen till uppåtgående kommunikation fungerar med avseende på den interna 
kommunikationen, allmänt sett så kommer även respondenttillfredställelsen sett till 
helheten med avseende på hur den interna kommunikationen fungerar, allmänt sett, 
också att bli högre. 
 
5.4.5 Sambandsanalys 2 
En korrelationsanalys utfördes även för att undersöka om samband kunde bekräftas 
mellan respondenternas tillfredställelse, sett till helheten, med avseende på hur just den 
interna kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar (Beroende variabel) 
och respondenttillfredställelsen gällande hur antingen: 

- 1. Tillvägagångssätt (Oberoende variabel) 
- 2. Trovärdigheten (Oberoende variabel) 
- 3. Tydligheten (Oberoende variabel) 
- 4. Möjligheten till uppåtgående kommunikation (Oberoende variabel) 
- 5. Uppmuntringen till uppåtgående kommunikation  (Oberoende variabel) 
- 6. Uppmuntringen till interaktiv kommunikation av CSR-relaterad information 

(Oberoende variabel) 
fungerar med avseende på den interna kommunikationen av CSR-relaterad information. 
Resultatet av samtliga korrelationsanalyser uppvisar signifikanta positiva samband vid  
signifikansnivån 0.000. Vid samtliga analyser, totalt sex, fungerade 
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”Respondenttillfredställelsen sett till helheten med avseende på hur den interna 
kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar” som beroende variabel vilket 
resulterande i följande korrelationsvärden;  
 

 
Tabell 2. Korrelationsanalys – Intern kommunikation, CSR-relaterad information (Enkätresultat) 
 
Det påvisade resultat innebär att om respondenttillfredställensen ökar gällande hur 
antingen, tillvägagångssätt, trovärdighet, tydlighet, möjligheten och uppmuntringen till 
uppåtgående kommunikation eller uppmuntringen till interaktiv kommunikation av 
CSR-relaterad information, fungerar med avseende på den interna kommunikationen av 
CSR-relaterad information så kommer även respondenttillfredställelsen sett till helheten 
med avseende på hur den interna kommunikationen av CSR-relaterad information 
fungerar också att bli högre. 
 
5.4.6 Jämförande studie: Betydelse – Prestation - CSR-prestation 
I denna jämförande studie har vi analyserat respondentsvaren till enkätdel ett, två och 
tre. Vi har, vilket vi i databearbetningskapitlet har argumenterat för, endast tagit fem av 
totalt sex frågor i beaktning vid denna analys. Dessa frågor berör således det sätt som 
informationen kommuniceras på, tydligheten och trovärdigheten i kommunikationen 
samt möjligheten och uppmuntringen de anställda får att kommunicera ”uppåtgående”, 
till ledare/ledning. Via denna analys kan vi utläsa om respondentsvaren skiljer sig 
beroende på om frågan berör: 
- Betydelsefullheten (”Betydelse”) 
- Tillfredställelsen med avseende på hur den interna kommunikationen, allmänt sett, 
fungerar. (”Prestation”) 
- Tillfredställelsen av med avseende på hur den interna kommunikationen, av CSR-  
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Figur 8. Jämförelse, Betydelse – Prestation – CSR-prestation (Enkätresultat) 
 
Resultaten visade att svaren till respektive fråga med avseende på betydelse hade högre 
medelvärde än svaren tillhörande respektige fråga då de istället berör prestation 
respektive CSR-prestation. Vi kan även konstatera att CSR-prestationens medelvärde 
för samtliga aspekter är lägre jämfört med de medelvärdena för samma aspekter då de 
istället avser prestationen, allmänt sett. Respondenterna uppfattar således att betydelsen 
av de respektive aspekterna som större än den tillfredställelse rde upplever gällande hur 
respektive aspekt fungerar, både allmänt sett och specifikt för CSR-relaterad 
information. Analysen påvisar även att respondenternas tillfredställelse gentemot 
respektive aspekt med avseende på hur den interna kommunikationen fungerar, allmänt 
sett, är högre än hur de upplever tillfredställelsen då specifikt CSR-information 
kommuniceras internt (Se appendix 3.2). 

 
Figur 9. Envägs variansanalys av variablerna Betydelse – Prestation – CSR-prestation 
(Enkätresultat) 
 
Vidare kunde även signifikanta skillnader påvisas vid genomförande av envägs 
variansanalys med just frågorna till enkätdel ett (Betydelse), två (Prestation) och tre 
(CSR-prestation) F (2) = 14,878, sign = 0,00 (Se appendix 3.3 - 3.4). Post Hoc testet, 
påvisade att skillnaden ligger mellan Betydelse och CSR-prestation. (sign. =0,000) (Se 
appendix 3.5). Detta resultat innebär att respondenterna genomsnittssvar med avseende 
på betydelsen är högre än den tillfredställelse respondenterna upplever med avseende på 
internekommunikation av just CSR-relaterad information och detta faktum kan, med 
statistisk säkerhet, anses gälla även för undersökningens målpopulation. Dock fanns 
ingen signifikant skillnad mellan prestation och CSR-prestation (sign. =0,351) (Se 
appendix 3.5) 
 
5.4.7 Kunskapsnivå 
Med avseende på kunskap gentemot de CSR-relaterade frågor som Kronans Droghandel 
arbetar med så fick respondenterna via en tiogradig skala bedöma hur de upplever sin 
egen kunskapsnivå. Respondentsvaren visar på att ingen respondent bedömer sin egen 
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kunskapsnivå som ”mycket låg” (1), men ingen gör heller bedömningen att den är 
”mycket hög” (10). Majoriteten av respondenterna, 17 stycken, har besvarat frågan med 
antingen fem eller sex, svarsalternativ som ligger på varsin ”sida” av svarsskalans 
mittpunkt 5,5.  Vad gäller övriga respondentsvar så är de relativt jämnt fördelade på 
resterande svarsalternativ 

Figur 10. Kunskapsnivå (Enkätresultat) 
 
Kunskapsnivån studeras också via en sambandsanalys som statistisk säkerställer att 
denna nivå korrelerar med respondenternas uppfattning, sett till helheten, av hur den 
interna kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar (Indexvariabel). 
Korrelationsanalysen visar att en högre kunskapsnivå inverkar positiv på 
tillfredställelsen gällande den interna kommunikationen av CSR-relaterade aspekter r = 
0.778, sign. = 0.000. (Se appendix 3.6) 
 
5.3.8 Demografiska jämförelser 
En envägs variansanalys genomfördes för att studera om det föreligger skillnader 
mellan åldergrupper angående uppfattningen av hur den interna kommunikationen av 
CSR-relaterade aspekter fungerar. En skillnad kan nämligen utläsas vid bearbetning av 
respondentsvaren. Resultatet påvisar dock ingen signifikant skillnad mellan 
åldersgrupperna F(3) = 0,760, sign. = 0,525 (Se appendix 3.7) 
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Figur 11. Åldersgrupper (Enkätresultat) 
 
Envägs variansanalysresultatet påvisar heller ingen signifikant skillnad mellan 
arbetsplatsstorlek och uppfattning av hur den interna kommunikation av CSR-relaterade 
aspekter fungerar, F(3) = 0,606, sign = 0.616 (Se appendix 3.7). Resultatet av 
enkätundersökningen med avseende på detta kan således inte generaliseras. 

 
Figur 12. Arbetsplatsstorlek (Enkätresultat) 
 
Avslutningsvis görs ytterligare en envägs variansanalys. Denna gång för att undersöka 
huruvida det föreligger en skillnad i uppfattningen av hur den interna kommunikationen 
av CSR-relaterade aspekter fungerar med avseende på antal arbetade år på apotek. 
Resultatet påvisar ingen signifikant skillnad, F(4) = 0,569, sign = 0,687 (Se appendix 
3.9).  
 

 
Figur 13 Arbetsår på apotek (Enkätresultat) 
 
Vi vill även redogöra för att enkätens enda öppna fråga var ett önskemål från Kronans 
Droghandel och respondenterna uppmuntrades i denna fråga att med egna ord beskriva 
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vilken typ av CSR-relaterad information de skulle vilja ha mer av. Deras svar är av 
kvalitativ karaktär och starkt kopplade till respektive respondent. Trots detta har vi valt 
att sammanfatta de svar vi har fått in. Anledningen till detta är att vi anser att 
respondenternas egna ord kan användas för att uppnå studiens syfte genom möjligheten 
att via på ett djupare plan få en förståelse för hur de anställda uppfattar den vad som inte 
fungerar i interna kommunikationen av CSR-relaterade aspekter på Kronans 
Droghandel. 
 
Den sammanfattade bild vi utläser från de öppna respondentsvaren är att de anställda 
upplever begränsade möjligheter till att ta sig tid att läsa igenom material och annat som 
kommuniceras internt. Önskemål uttrycks att få mer tid till att just läsa och ta till sig av 
den information som förmedlas internt. Det påpekas även att informationsmängden som 
kommuniceras internt är omfattande och skulle gynnas av att sållas mer så att den mest 
”betydelsefulla” informationen väljs ut. Det betonas även att informationen som 
förmedlas måste bli enklare och tydligare. Med avseende på information av CSR-
relaterad karaktär så efterlyses mer information om miljömärkning och grön 
läkemedelsproduktion. Många reagerar på att de inte har någon aning om vad 
seniorval.se och grön läkemedels information är för något, viss irritation över detta kan 
utläsas.  
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6. Analys – teori och empiri 
I analyskapitlet av vårt arbete har vi gjort tolkningar och analyser av det insamlade 
kvalitativa och kvantitativa datat, tillsammans med det teoretiska ramverket vi 
presenterade i teorikapitlet. Detta för att komma till kärnan med vårt problemområde; 
Hur fungerar den interna kommunikationen, specifikt med avseende på CSR-relaterad 
information, på Kronans Droghandel? Vi kommer att använda oss av en ny modell över 
intern kommunikation som vi skapat med syfte att hjälpa läsaren att följa med i våra 
tankar vid analysen. I denna analys och i efterföljande kapitel ämnar vi sluta an till 
syftet med vår studie och därmed redogöra för hur den interna kommunikationen av 
CSR-relaterad information fungerar på Kronans Droghandel, samt ge 
rekommendationer gällande företagets framtida arbete med den interna 
kommunikationen av CSR-relaterad information.  
 
6.1 Demografi 
Vi beskriver den demografiska information som enkätresultatet redogör för och sätter 
detta i relation till de demografiska förutsättningarna på Kronans Droghandel som 
helhet. 
 
Majoriteten, över 97 %, av respondenterna har regelbunden kundkontakt vilket är att 
betrakta som positivt då vår studie ämnar undersöka just denna typ av anställda, som 
regelbunden kommuniceras med slutkonsument. Enkätstudien redogör för att 
majoriteten av respondenternas är kvinnor, även här 97 %. Detta kan anses 
korrespondera till verkligheten på Kronans Droghandel i och med att Andreas 
Rosenlund (Personlig kommunikation, 8 maj – 2012) menar att majoriteten av de som 
arbetar är just kvinnor. Även det faktum att majoriteten av respondenterna svarar att de 
befinner sig i ålderspannet 56-65 är att se som positivt för vår studie, då detta sluter an 
till Andreas (Personlig kommunikation, 8 maj – 2012) redogörelse; att medelåldern på 
Kronans Droghandel är att betrakta som hög. De demografiska förutsättningarna bland 
enkätstudiens respondenter kan således, med avseende de på dessa aspekter, anses 
motsvara populationen som helhet, vilket kan ses som positivt i de fall som studiens 
resultat är generaliserbart på populationen, alla anställda med kundkontakt på Kronans 
Droghandel. 
 
6.2 CSR  
Som en introduktion på vårt analyskapitel presenterar vi Kronans Droghandels CSR-
relaterade arbete tillsammans med de anställdas uppfattning kring detta.  
 
Andreas berättar att gällande Kronans Droghandels CSR-relaterade arbete så är detta 
fortfarande i startfasen men företaget hoppas att framöver fokusera mer på detta. Då de 
är ett relativt nystartat företag har mycket av satsningarna hitintills fokuserats på 
uppbyggnaden av den grundläggande verksamheten, och det har gjort att fokuseringen 
på CSR-relaterat arbete inte har fått större utrymme än vad det har idag. En nuvarande 
begränsad CSR- fokusering kan även noteras i och med att samtliga 
enkätundersökningsbortfall var kopplade till den interna kommunikationen av just CSR-
relaterad information. Det faktum att Andreas redogör för att det nuvarande CSR-
relaterade arbetet kan ses som begränsat, gör att dessa enkätbortfall kan tolkas som ett 
resultat av svårigheter hör respondenterna att ge uttryck för en uppfattning med 
avseende på just frågor som berör CSR. Både den kvantitativa och kvalitativa 
undersökningen tyder därmed på att Kronans Droghandel själva ser sig bedriva CSR-
relaterade arbete i liten utsträckning. I relation till detta kan dock beskrivningen av CSR 
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som ett ramverk för verksamhetsrelaterat arbete som berör frivilligt socialt 
ansvarstagande lyftas fram  för att visa på att Kronans Droghandel faktiskt arbetar med 
aspekter som kan kopplas till just CSR (Granqvist 2009, s. 17).  
 
Aspekter i det arbete som Kronans Droghandel bedriver som kan betraktas som CSR-
relaterade är exempelvis det pågående samarbete som företaget har med 
reumatikerförbundet. De håller även i olika typer av föreläsningar, bland annat 
läkemedelshantering, för PRO och andra liknande organisationer. Företaget har även 
haft ett samarbete med hjärt- och lungfonden där de har sålt olika typer av produkter till 
förmån för forskning om hjärt- och lungsjukdomar. Detta arbete kan ses som socialt 
ansvarstagande, som alltså handlar om att driva verksamheten på ett sätt som 
kännetecknar en god samhällsmedborgare och därmed ta hänsyn till andra medborgares 
hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, jobbar hos underleverantörer, är 
affärspartners eller konsumenter (Granqvist 2009, s. 17). Företaget arbetar även med 
den miljömässiga aspekten av CSR, ansvarstagande som innebär att företaget agerar på 
ett sådant sätt som gör minsta möjliga skada på miljö, och är medvetna om hur de ska 
arbeta för att främja naturresurser på ett långsiktigt sätt (Grankvist, CSR i praktiken, 
2009, s. 17). Deras arbete gällande grön läkemedelsproduktion och deras aktiva val att 
sälja miljövänliga och ekologiska produkter kan ses som miljömässigt CSR-relaterat 
arbete. I och med dessa arbetsinsatser kan Kronans Droghandel antas överträffa de 
gällande minimum kraven kring samhälleligt ansvar gentemot intressenter på företag 
som finns i lagar och regleringar (Clegg et al. 2011, s. 398). Dessa exempel på CSR-
relaterat arbete som bedrivs av Kronans Droghandel möjliggör för vidare analys 
gällande hur kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar på Kronans 
Droghandel, enligt de anställda och enligt kommunikationsdirektör Andreas.  
 
I enkätens öppna fråga upplevde majoriteten av de respondenter som uttryckte sin åsikt, 
totalt 11 stycken, okunskap gentemot koncepten ”seniorval.se” och ”Grön 
läkemedelsproduktion”. Detta är två koncept som Kronans Droghandel aktivt 
kommunicerar till konsument via extern marknadskommunikation. Denna redogjorda 
okunskap kan tolkas som en signal på ett behov av ökad fokusering på den interna 
kommunikationen av information gällande just vilken CSR-relaterad information som 
når konsumenter via företagets externa marknadskommunikation.  Detta eftersom de 
anställda med kundkontakt har en betydelsefull roll i kommunikation med 
slutkonsument då den möjliggör för företag att på ett trovärdigt sätt förstärka den CSR-
relaterade information som når konsumenter via övriga marknadskanaler (Birth, et al., 
2008, s. 184; Dawikns, 2005, s. 112). Kundintressenternas slutliga uppfattning av 
företagens erbjudanden baseras i sin tur på den utvärdering de gör av företagets totala 
verksamhet, och de företag som lyckas med sin kommunikation av CSR-information 
har således en möjlighet att vinna kundrelaterade konkurrensfördelar (Grafström, et al., 
2008, s. 135). Kommunikation till konsumenter av CSR-relaterade aspekter som är av 
betydelse ur konkurrenssynpunkt beror alltså på att denna information inverkar positivt 
på kundernas uppfattning av företaget vilket tenderar att öka möjligheten att de väljer att 
köpa produkter eller tjänster från företaget (Hooghiemestra, 2012, s. 64).  
 
Välfungerande intern kommunikation är därmed betydelsefull för de anställdas 
möjlighet till välfungerande interaktiv kommunikation som är informativ och även 
enhetlig med övrig kommunikation som når konsument (Birth, et al., 2008, s. 184; 
Dawkins, 2005, s. 112; Pickton & Broderick, 2005, s. 689) Dessa teoretiska 
redogörelser kan även analyseras i  relation till att samtliga enkätbortfall kan härledas 
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till CSR-relaterade frågor, vilket tidigare omnämnts i detta kapitel, vilket ytterligare kan 
anses signalera att den interna kommunikationen av just CSR-relaterade frågor på 
Kronans Droghandel inte är att betrakta som optimal. 
 
Vi kommer att vidareutveckla kommunikationen av CSR-relaterat arbete i stycket om 
intern kommunikation och CSR.  
 
6.3 Intern kommunikation och CSR 
Författarna Thomas, et al. (2009, s. 287) understryker att välfungerande intern 
kommunikation är att betrakta mycket viktigt då den ligger till grund för tillit och en 
följd av tilliten blir engagerade anställda vilket är betydelsefullt för företagets framgång. 
Vi har skapat en egen modell baserad på vår teoretiska referensram gällande 
välfungerande intern kommunikation som kommer att finnas med som röd tråd i detta 
kapitel. Detta då den redogör för aspekter som möjliggör för analyserandet av hur den 
interna kommunikationen fungerar på Kronans Droghandel, vilket kan ses som en 
betydelsefull  utgångspunkt för vidare analys av den interna kommunikationen av CSR-
relaterad information. Modellen belyser fem olika huvudaspekter som kan anses rama in 
en välfungerande intern kommunikation. 
 

 
 
Figur 14. Översiktmodell – Intern kommunikation. Egen modell med inspiration från uppsatsens 
teoretiska ramverk. 
 
Enkätresultatet kan anses bekräfta relevansen i samtliga av dessa aspekter gällande just 
välfungerande intern kommunikation. Denna tolkning gör vi primärt med anledning av 
att enkätrespondenterna uppger att de anser att samtliga aspekter, med viss variation, är 
betydelsefulla. Det faktum att ökad tillfredställelsen gentemot någon av de totalt fem 
huvudaspekterna innebär ökad tillfredställelsen med avseende på hur den interna 
kommunikationen, allmänt sett, fungerar som helhet kan tolkas som ytterligare en 
bekräftelse på aspekternas koppling till just intern kommunikation. Detta möjliggör för 
tolkning av att dessa aspekter kan ses som relevanta för att analysera och beskriva hur 
den interna kommunikationen fungerar på Kronans Droghandel. Även med avseende på 
CSR-relaterad information påvisar enkätresultatet att ju mer tillfredställda studiens 
respondenter är med de fem interna kommunikationsaspekterna (hur de fungerar med 
avseende på CSR-information) desto större upplever de tillfredställelsen mot den 
interna kommunikation av just CSR-relaterad information även som helhet.  Dessa 
positiva samband kan tolkas som en indikation på att dessa fem aspekter vi 
fortsättningsvis kommer nyttja som grund för analysering av vårt emiriska data kan 
anses som relevanta för att redogöra för hur den interna kommunikationen fungerar på 
Kronans Droghandel.  
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6.3.1 Kommunikationskanaler (Tillvägagångssätt) 
Andreas förklarar att den interna kommunikationen på Kronans Droghandel finns till för 
att stötta deras övergripande affärsmål, och att kommunikationen har en tydlig roll i 
företaget. Den bidrar till att företaget som helhet gör det de ska på rätt sätt, att de jobbar 
efter sina värderingar och att de har den företagskultur de eftersträvar. Han understryker 
att den interna kommunikationen ska användas på ett klokt och bra sätt av alla 
företagets olika enheter och att han har ett slags övergripande ansvar för strategierna 
kring hur företaget kommunicerar, och vad de kommunicerar. Han framhäver även att 
han ansvarar för att företaget nyttjar bra kommunikationskanaler och att dessa används 
på rätt sätt. Vikten av arbetet med den interna kommunikationen understryker även 
författarna Bloisi et al. (2007, s. 354) och Strid (1999, s. 42). De menar att den interna 
kommunikationen är en förutsättning för att de anställda inom en organisation ska förstå 
sina uppgifter, kunna kommentera sin arbetssituation och känna ett engagemang till, och 
gemenskap med organisationen.  
 
Andreas berättar att deras viktigaste kommunikationskanal gällande den interna 
kommunikationen är deras intranät, som är uppdelat i olika flöden. Intranätet ses som 
grunden för all intern kommunikation på Kronans Droghandel och allt nödvändig 
information ska finnas där. På intranätet har Kronans Droghandel gjort medvetna 
uppdelningar där viss kommunikation är specificerad för enskilda apotek medan annan 
mer övergripande information, exempelvis om olika larmfunktioner, riktas till företagets 
samtliga medarbetar via ett annat nyhetsflöde. Ytterligare ett annat flöde används för 
exempelvis läkemedelinformation som snabbt måste ut till apoteken. Med avseende på 
enkätrespondenternas uppfattning av det tillvägagångssätt som använts för den interna 
kommunikationen kan resultatet tolkas som en indikator på att det skulle kunna fungera 
bättre. Det sätt som information kommuniceras internt anses vara av störst betydelse för 
enkätrespondenterna då denna aspekt jämförs med övriga aspekter som kopplats till 
intern kommunikation (Se figur 14). I relation till detta tyder det faktum att 
respondenterna samtidigt upplever Kronan Droghandels tillvägagångssätt som en av de 
sämre, i jämförelse med övriga fyra aspekter, som en signal på att sättet som den interna 
informationen kommuniceras idag kan förbättras. 
 
Författarna till Nordisk kommunikation (2009, s. 46) menar att intranätet kan ses som 
ett stöd till den muntliga kommunikationen men påpekar samtidigt vikten av hur 
intranätet är uppbyggt och uppdelat för att det ska vara fungerande väl som en 
stödfunktion. Dessutom kan exempelvis enkelheten för de anställda att själva använda 
intranätet, och hur uppdaterad intranätsformationen är, kan vara avgörande för hur bra 
det upplevs stödja den munliga kommunikationen (Nordisk kommunikation, 2009, s. 
46). Detta faktum möjliggör för tolkning att det finns brister i det tillvägagångssätt som 
Kronans Droghandel använder idag för sin interna kommunikation. Detta trots att de 
delar upp informationen i olika flöden. Detta val, att använda intranätet i stor 
utsträckning, kan således vara en nackdel vilket kan relateras till det faktum att många 
forskare anser att den muntliga kommunikationen är att föredra när information ska 
förmedlas internt inom ett företag (Kupritz & Cowell, 2010, s. 74). Att nyttja intranätet 
vid kommunikation internt skulle även kunna ses som ett eventuellt bekvämlighetsval 
enligt Kupritz och Cowell (2010, s. 56). De menar att den främsta orsaken till att 
individer använder intranät och internet för att kommunicera har att göra med 
bekvämligheten i att sitta kvar vid datorn och sköta kommunikationen därigenom, men 
även på grund av att det sättet är det billigaste (Kupritz & Cowell, 2010, s. 56).  
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Teorier kring ansvaret för den interna kommunikationen mellan de anställda och 
ledning säger att de som bär huvudansvaret gällande den interna kommunikationen är 
företagsledningen (Bloisi et al. 2007, s. 362). Trots att ledningen är huvudansvariga 
krävs det ett samspel mellan parterna för att alla ska känna sig inblandade och ta sitt 
individuella ansvar (Nordisk kommunikation, 2009, s. 11). Utöver ansvaret hos 
ledningen ligger det alltså även ett ansvar hos de anställda, främst gällande vilken 
information de önskar att den interna kommunikationen ska innehålla. Andreas berättar 
att det är av stor vikt att de anställda söker egen information inom deras bransch 
eftersom de jobbar med expediering av läkemedel. Han understryker att det ständigt 
kommer ny information om läkemedel på olika sätt via exempelvis läkemedelsverket, 
tandvårdsläkemedelsverket eller via socialstyrelser.  
 
Det finns olika myndigheter som är viktiga på den här marknaden, och det innebär att 
deras respektive information måste nå medarbetare på ett bra sätt för att de ska kunna 
hålla sig ajour. Andreas förklarar att mycket av den informationen kommuniceras via 
intranätet, men inte allt, vilket gör att de anställda måste hitta den här informationen 
själva via myndigheternas hemsida. Vidare förklarar han ändock att Kronans 
Droghandel inte aktivt arbetar med att uppmuntra de anställda till att söka information 
på egen hand via just myndigheters hemsidor, vilket kan tolkas som en nackdel för 
företaget. Detta då bland annat författarna till Nordisk kommunikation (2009, s. 15) 
påpekar vikten av att de anställda själva uppmuntras och är engagerade i 
informationssökande och kommunikation. De menar att engagemanget och drivkraften 
att vilja vara aktiva och bidra ligger hos varje enskild individ och anställd, men att 
ledningen tillsammans med de anställda måste skapa förutsättningar att de anställdas 
engagemang ska knytas an till målen i företaget (Nordisk kommunikation, 2009, s. 15). 
Andreas betonar i stycket nedan sin medvetenhet kring bristerna vid tydlighet av 
förmedlingen vid användandet av intranätet.   
 
6.3.2 Tydlighet och trovärdighet i den interna kommunikationen 
Vi går vidare med den interna kommunikationen och beskriver nedan hur Andreas anser 
att Kronans Droghandel arbetar med tydlighet och hur de anställda i sin tur uppfattar 
detta arbete.  Ett problem som ofta beskrivs kring den interna kommunikationen idag är 
att antalet kommunikationskanaler är fler och kommunikationen når de anställda 
snabbare och via nya kanaler (Strid, 1999, s. 109). Detta har bidragit till att en större 
mängd information kan nå de anställda, men detta är emellertid inte en garanti för att 
effektfullheten i budskapet är bättre, då ”aldrig förr har så mycket information gett så 
lite effekt” (Nordisk kommunikation, 2009, s. 8). Författarna ovan menar att det inte är 
mängden information som är avgörande för tillit från de anställda till ledning och 
organisation, utan snarare tydligheten på informationen som de anställda får (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 36). Bloisi et al. (2007, s. 354) och Strid (1999, s. 42) lyfter 
fram att tydlighet i kommunikationen underlättar förståelsen hos de anställda gällande 
arbetsuppgifter och arbetssituation vilket i sin tur kan skapa ett engagemang till 
organisationen.  
 
Som redogjort i föregående avsnitt är intranätet den primära kanalen som används vid 
intern kommunikation. Andreas beskriver att han anser att intranätet har en begränsad 
effekt gällande just tydlighet i informationen och budskapet. Han framhåller att han är 
medveten om att det inte är den starkaste kanalen, och att han istället ser möten där 
ledarna träffar och kommunicerar tillsammans med de anställda, som företagets säkraste 
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kommunikationskanal. Denna medvetenhet om brister med intranätet gällande tydlighet 
kan ses som att användningen av möten och muntlig kontakt hos Kronans Droghandel 
är utvecklingsbar. Med utgångspunkt från det teoretiska bidraget och de anställdas 
enkätrespons, kan ytterligare tolkning göras som visar att tyngdpunkten mellan muntlig 
kommunikation och intranätsanvändning torde ligga på muntlig kommunikation istället 
för på intranätet för att förbättra just tydligheten i den interna kommunikationen. 
Intranätet bör ses som ett stöd till den muntliga kommunikationen (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 46) vilket ytterligare framhäver denna tolkning. Även 
empirisk kan tolkningen finna stöd eftersom enkätundersökningen redogör för 
skillnader i respondenternas uppfattning av betydelsen och tillfredställelsen med 
avseende på hur just tydligheten fungerar på Kronans Droghandel. Detta kan ses som en 
indikation på att tydligheten skulle kunna förbättras. Skillnaden i resultatet är en av de 
största jämfört med övriga fyra aspekter som kopplats till intern kommunikation (Se 
Figur 14.) vilket kan tolkas som att respondenterna inte uppfattar tydligheten som helt 
tillfredställande.  
 
För att lyfta fram konsekvenser som kan uppkomma på Kronans Droghandel om de 
anställda uppfattar kommunikationen som otydlig är uppkomsten av rykten. Då dessa 
anses uppkomma vid otydlig och bristfällig information, ”rykten uppstår då intresset är 
högt och informationen bristfällig” (Strid 1999, s. 58). Vikten av detta arbete med 
tydlighet framhäver även Strid (1999, s. 61) som menar att det är viktigt att sprida 
positiv och korrekt information, för att överrösta och dementera eventuella rykten som 
uppstår. Detta visar ytterligare på betydelsen av att arbeta med tydligheten i 
kommunikationen hos Kronas Droghandel. Andreas menar även att han tror att en bra 
och tydlig kommunikation motverkar ryktesspridning och medvetenheten kring detta 
kan ses som en styrka hos Kronans Droghandel.  
 
Med avseende på trovärdigheten på den interna kommunikationen kan vi via 
enkätresultatet utläsa att likväl som respondenerna upplever denna aspekt som en av de 
mest betydelsefulla, så presterar också Kronans Droghandel bäst här jämfört med övriga 
fem aspekter. Detta gäller för såväl den interna kommunikationen allmänt sett men även 
specifikt med avseende på den CSR-relaterade information. Andreas förklarar att de 
arbetar med att vara trovärdiga genom att vara öppna med att det finns 
tillkortakommanden inom företaget, och att våga vara öppen med att man inte lyckats 
med vissa saker. Kronans Droghandels arbete kan tolkas som lyckat tillsammans med 
de anställdas uppfattning. Detta ses som positivt för uppbyggnaden av tillit, eftersom i 
de fall där bristande tillit till innehållet, eller till sändaren av innehållet i sig, blir en 
barriär är det viktigt att den som kommunicerar ut information alltid är trovärdig. Detta 
kan förstärkas av att det som kommuniceras ut från olika håll inom organisationen är 
konsekvent med samma innehåll (Strid, 1999, s.  55). Tillit är viktigt eftersom det 
kommer att påverka den interna kommunikationen (Bloisi et al. 2007, s. 368). En aspekt 
som Thomas, et al. (2009, s. 287) lyfter fram i sin forskning är att tilliten till 
medarbetare och ledning/ledare påverkas av hur de anställda uppfattar att insynen och 
öppenheten hos företaget är. Eftersom detta i sin tur inverkar på hur de anställda 
uppfattar sin egen förmåga att ha verkan på företagets målsättningar Thomas, et al. 
(2009, s. 287), Thomas, et al. (2009, s. 287) menar att god kommunikation ligger till 
grund för tillit och en följd av tilliten blir engagerade anställda. 
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6.3.3 Möjlighet till och uppmuntran gällande uppåtgående kommunikation 
För att skapa förutsättningar för utveckling av den interna kommunikationen på 
Kronans Droghandel är möjlighet och uppmuntran till ”uppåtgående” kommunikation 
från de anställda till ledning/ledare en viktig aspekt. Andreas berättar att informationen 
som kommuniceras till de anställda på Kronans Droghandel förväntas ge ett visst 
resultat, men han understryker även vikten av att ledningen tar emot feedback från de 
anställda. Andreas lyfter även fram betydelsen av en ömsesidig dialog mellan de 
anställda och ledning, och att feedback som kommer från de anställda i första hand sker 
muntlig. Utöver denna möjlighet för de anställda att kommunicera med ledare/ finns 
även kommentarsfält på intranätet, där de anställda även kan göra ”gilla- markeringar” 
om de tycker att det är något bra. Kronans Droghandel genomför även 
medarbetarundersökningar för att få en uppfattning om feedback och medarbetarnas 
åsikter gällande exempelvis arbetsmiljö och hur de tycker att företaget helhetsmässigt 
fungerar. De kanaler som finns till hands för denna ”uppåtgående kommunikation” är 
dels chefskommunikation via chefsledet samt intranätet och direktkontakt med personer 
som har ett ansvar för sortimentet. Kupritz och Cowell (2011, s. 74) menar att 
kommunikationen muntligt via direktkontakt ses som viktig ur relationsskapande 
synpunkt, då de i sin forskning beskriver hur muntlig kommunikation skapar 
förutsättningar för ömsesidig respekt och en pågående dialog. Andreas påpekar just 
detta och lyfter fram att på Kronans Droghandel har de anställda stora möjligheter att 
uttrycka sina åsikter och ge feedback på det arbete som bedrivs, det pågår dialoger och 
diskussioner kring arbetet. Dock påvisar enkätundersökningen att de anställdas 
tillfredställelse med avseende på just detta i jämförelse med de övriga aspekter är att 
betrakta som låg (Figur 14).  
 
6.4 Intern kommunikation av CSR-relaterad information på Kronans Droghandel 
Inledningsvis vill vi lyfta fram att vår teoretiska modell över välfungerande intern 
kommunikation av CSR-relaterad information kan anses inkludera samtliga av de 
aspekter, se figur fyra, som vi har nyttjat för att studera hur den interna 
kommunikationen av just CSR-relaterade aspekter fungerar på Kronans Droghandel. 
 

 
 
Figur 15. Intern kommunikations av CSR-relaterad information. Egen modell efter Uusi-Rauva & 
Nurkka (2010, s.  303).   (Tidigare redogjord som Figur 3). 
 
Denna slutsats drar vi med anledning av att enkätresultatet påvisar att om 
tillfredställelsen gentemot någon av aspekterna; tillvägagångssätt, tydlighet, 
trovärdighet, möjlighet och uppmuntran till uppåtgående kommunikation, ökar så 
kommer också tillfredställelsen som helhet gällande den interna kommunikationen av 
CSR-relaterad information också att öka. Detta innebär att om någon av dessa aspekter 
utvecklas och blir bättre på Kronans Droghandel så att de anställdas upplevda 
tillfredställelse gentemot aspekten ökar så kommer de även att uppleva en ökad 
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helhetsmässig tillfredställelse gentemot just den interna kommunikationen av CSR-
relaterad information. Andreas lyfter fram att företaget i dagsläget arbetar med och 
således är medvetna om samtliga aspekter, vilket kan ses som positivt. Att de anställda 
upplever en tillfredställelse gentemot just CSR-relaterad information ses som viktigt, 
bland annat med avseende på deras lojalitet gentemot arbetsgivaren (Birth, et al., 2008, 
s. 185). Anställda som arbetar på ett företag som bedriver CSR-relaterat arbete tenderar 
att vara mindre benägna att sluta arbeta där, då de lättare kunde identifiera sig med 
företagets vision och målsättningar (Birth, et al., 2008, s. 185). Ytterligare en aspekt 
som kan ses som positivt är att en studie av Birth, et al. (2008, s. 185) påvisades 85% av 
de anställda som var engagerade i företagets CSR-relaterat arbete var benägna att sprida 
god ”Word of mouth”, och 65% av de anställda som var informerade om arbetet gjorde 
detsamma.  
 
Vi vill även belysa att forskningen med avseende på CSR-kommunikation kan ses som 
ett relativt outforskat ämne inom den företagsekonomiska forskningen och framförallt 
fokuseras det lite på just den interna kommunikationen av CSR-relaterade aspekter 
(Dawkins, 2005, s. 108, Ligeti & Oravecz, 2008, s. 137; Uusi-Rauva & Nurkka 2010, s. 
303).  Likväl är verkligheten sådan att många företag idag riktar majoriteten av sin 
uppmärksamhet gentemot den externa kommunikationen till konsumenter när det 
kommer till just CSR-relaterad information. Den interna kommunikationen tenderar att, 
relativt sett, få mindre uppmärksamhet (Grönroos, 2008, s. 292; Dawkins, 2005, s. 116; 
Uusi-Rauva & Nurkka 2010, s. 300). Enkätundersökning redogör för ett resultat som 
kan tolkas som att Kronans Droghandels interna kommunikation av CSR-relaterade 
aspekter sluter an till detta resonemang. 
 
Tillfredställelsen med avseende på specifikt CSR-relaterad information i jämförelse 
med hur de anställda ser på betydelsen av samma aspekter är att betrakta som låg i 
jämförelse med hur respondenterna ser på tillfredställelsen gällande intern 
kommunikaton, allmänt sett. Detta kan tolkas som en signal på att de anställdas 
tillfredställelse gällande hur den interna kommunikationen av CSR-relaterad 
information fungerar sämre än den interna kommunikationen allmänt sett. Vilket kan 
tolkas som att företagets uppmärksamhet gentemot hur denna information 
kommuniceras skulle kunna vara högre. CSR-arbetet är något som engagerar allt fler 
konsumenter och i dagens samhälle kan konkurrensfördelar erhållas genom att företag 
kommunicerar sitt CSR-relaterat arbete (Grafström, et al., 2008, s. 135). 
Kundintressenternas slutliga uppfattning av företagens erbjudanden baseras på den 
utvärdering de gör av företagets totala verksamhet, och de företag som lyckas med att 
kommunicera sitt CSR-relaterade arbete till konsument har således en möjlighet att 
vinna kundrelaterade konkurrensfördelar (Grafström, et al., 2008, s. 135). Detta arbete 
med förbättring av kommunikationen av CSR-relaterad information torde alltså vara 
positivt ut konkurrenssynpunkt. Detta eftersom en mer välfungerande intern 
kommunikation möjliggör för förbättrad interaktiv kommunikation av CSR-relaterad 
konkurrenssynpunkt (Clarkson, 1995, s. 103). 
 
Kronans Droghandels CSR-relaterade arbete som kan anses beröra de anställdas dagliga 
arbete, exempelvis försäljning till förmån för hjärt- och lungfonden och det miljövänliga 
produktsortimentet, kommuniceras idag främst via intranätet till de anställda. Dock kan 
tolkning av enkätresultatet redogöra för att detta tillvägagångssätt för kommunikationen 
av CSR-relaterad information skulle kunna förbättras. Detta eftersom skillnaden mellan 
respondenterna tillfredställelse och hur de såg på betydelsen var som störst just gällande 
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”tillvägagångssätt”, det vill säga det sätt som kommunikationen förmedlas på idag.  
 
Angående nyttjande av kommunikationskanaler gällande information kopplat till de 
anställdas dagliga arbete kan dock den muntliga kommunikationen ses som den 
viktigaste (Nordisk kommunikation, 2009, ss. 41-42). Som omnämnt i vårt teoretiska 
avsnitt är den viktigaste källan för intern muntlig kommunikation den som kommer från 
chefen och därefter övriga kollegor tätt följt av möten (Nordisk kommunikation, 2009, 
ss. 41-42).  Tolkningen gällande detta kan vara att uppfattningen och mottagandet av 
det CSR-relaterade arbetet som bedrivs är direkt beroende av vilken kanal som används. 
Därmed skulle ett minskat användande av intranätet och mer muntlig information kunna 
öka den CSR-relaterade kunskapen hos de anställda. Med avseende på CSR-information 
som inte på samma sätt berör det dagliga arbetet, exempelvis vilka strategier för CSR-
arbete som företaget ska anta, kan med fördel kommuniceras via intranätet (Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 46). I detta avseende torde Kronans Droghandels nyttjande av 
Intranätet för majoriteten av den CSR-relaterade informationen vara positivt. En 
tolkning kan göras att intranätet så som det används idag inte är ses som en stödfunktion 
utan som den huvudsakliga kanalen som nyttjas av Kronans Droghandel. Detta kan i sin 
tur tolkas som en möjlig nackdel för företaget eftersom intranätet främst bör ses som 
just ett stöd till den muntliga informationen (Nordisk kommunikation, 2009, s. 46). 
 
Med avseende på meddelandets innehåll gällande CSR-relaterad information är det 
önskvärt att anställda tillhandahålls tillfredställande mängd information, som är enhetlig 
med övrig information för att möjliggöra för maximering av kommunikationseffekten, 
konsumenter får en konsekvent helhetsbild av företaget (Grönroos, 2008, ss. 290, 293). 
Med hänseende till detta kan en av Andreas redogörelser tolkas som att Kronans 
Droghandel kan anses arbeta just för att CSR- information som kommuniceras externt 
till konsumenter även ska nå de anställda. Han berättar bland annat att när företaget 
exempelvis har pågående kampanjer på apoteken, just nu gällande insamling av 
överblivna läkemedel, får de anställda information om det. De blir tilldelade 
informationsmaterialet och får sedan läsa in sig på informationen på egen hand. 
Tolkning av detta kan göras som sluter an till det faktum att Kronans Droghandels 
interna kommunikation kan anses bygga på att informationen de anställda får ska kunna 
ge dem kunskap om de varor och tjänster som företaget tillhandahåller och göra dem väl 
insatta i vilken information konsument har fått via exempelvis reklamkampanjer 
(Grönroos, 2008, s. 369). Med avseende på de anställda kan återigen betonas att 
tolkningen gällande tillfredställelsen med hänsyn till kommunikation av specifikt CSR-
relaterad information i jämförelse med betydelsen av samma aspekter är att betrakta 
som låg. Vidare kan detta tolkas som att de anställdas uppfattning inte fullt ut 
korresponderar till ledningens syn på tillräcklig kommunikation av information gällande 
CSR-arbetet på Kronans Droghandel. 
 
Ytterligare en aspekt att poängtera med avseende på meddelandets innehåll är att vår 
genomförda enkätstudie inte kan bekräfta att anpassning av meddelanden beroende på 
exempelvis ålder ofta kan ses som önskvärt (Bloisi et al. 2007, s. 366; Nordisk 
kommunikation, 2009, s. 11). Andreas berättar att Kronans Droghandel idag heller inte 
arbetar med att anpassa meddelandet beroende på olika demografiska förutsättningar 
hos medarbetarna. 
 
Vidare påvisar enkätundersökningen att respondentuppfattningen om den egna 
kunskapsnivån gällande det CSR-relaterade arbete som Kronans Droghandel har ett 
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positivt samband med respondenternas tillfredställelsen gällande den interna 
kommunikationen av CSR-relaterade aspekter (Se figur 14). Detta resultat kan tolkas 
som att samtliga av dessa interna kommunikationsaspekter är av betydelse för 
möjligheten till en god kunskapsbas hos medarbetarna gällande Kronans Droghandels 
CSR-relaterade arbete. Detta eftersom ju högre tillfredställelse respondenterna upplever 
desto högre bedömer de även sin egen kunskapsnivå. Att de anställda har en god CSR-
relaterad kunskapsbas kan ses som betydelsefullt eftersom välfungerande interaktiv 
kommunikationen av just CSR-relaterad information bygger på att de anställda har 
kunskap om de varor och tjänster som företaget tillhandahåller och är väl insatta i vilken 
information konsument har fått av företaget via andra kommunikationskanaler (Duncan 
& Moriarty, 1997, ss. 85-86; Grönroos, 2008, s. 369).  
 
Avslutningsvis vill vi betona att just den interaktiva kommunikation, mellan anställda 
och slutkonsument, av CSR-relaterade aspekter som mycket betydelsefull i och med att 
många konsumenter upplever en hög trovärdighet i den information de erhåller från just 
företagets anställda. Detta i sin tur gör att den information som förmedlas interaktivt är 
viktigt för ett företags rykte (Nordisk kommunikation, 2009, s. 10; Uusi-Rauva & 
Nurkka 2010, s. 301). Detta, välfungerande interaktiv kommunikation, förutsätter i sin 
tur att den interna kommunikationen är informativ samt konsistent med övrig 
information, extern likväl som övrig interaktiv, som når konsument (Wilson, et al. 2008, 
ss. 405-406). Intern kommunikation av CSR-relaterade aspekter till anställda med 
kundkontakt är därmed betydelsefullt för möjligheten till välfungerande interaktiv 
marknadskommunikation av dessa aspekter (Dawkins, 2005, s. 116; Wilson, et al. 2008, 
ss. 405-406). Med avseende på Kronan Droghandels interaktiva 
marknadkommunikation, som en förstärkning till den övriga 
marknadskommunikationen av CSR-relaterad information som når konsument, kan 
tolkning göras att de anställda skulle kunna agera bättre i kontakten med slutkonsument 
om de kände att de hade tillräckligt med kunskap om just CSR-relaterade aspekter. 
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7. Slutsatser  
I detta kapitel redogör vi för de sammanfattande slutsatser vi kunnat dra från det 
empiriska och teoretiska bidraget gällande syftet med vår studie, att undersöka hur den 
interna kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar på Kronans 
Droghandel.   
 
Resultatet av vår intervju med Andreas uppvisade att trots att företaget inte själva ser 
sig arbeta med CSR-relaterade frågor i så stor utsträckning kan de anses göra det då de 
utövar en CSR-relaterad verksamhet som täcker två av de tre CSR områdena. De har 
dock ambitioner att utöka detta arbete och vi menar att detta torde vara positivt för 
konkurrensmässighet. Vi hoppas att rekommendationerna som avslutar denna uppsats 
kan vara till hjälp vid detta.  
 
Efter att ha genomfört denna studie kan vi till att börja med att bekräfta, som många av 
de forskares teoretiska material vi studerat säger, att den interna kommunikationen av 
CSR-relaterad information ofta får för lite uppmärksamhet. Detta eftersom det 
empiriska material vi fått via vår enkätundersökning på Kronans Droghandel redogör att 
de anställdas tillfredställelse gällande hur just den interna kommunikationen av CSR-
relaterad information fungerar kan ses som låg. Detta i jämförelse med deras syn på 
betydelsen av den interna kommunikationen och deras upplevda tillfredsställelse 
gällande intern kommunikation allmänt sett. 
 
Förbättring gällande den interna kommunikationen generellt sett men även specificerat 
till CSR-relaterad information kan således önskas. En förbättring av just den interna 
kommunikationen generellt sett är möjlig genom att arbeta för en ökad tillfredställelse 
gentemot någon av de fem aspekterna; tydlighet, tillvägagångssätt, trovärdighet, 
möjlighet och uppmuntran att kommunicera uppåt. Detta eftersom en förbättring i sin 
tur leder till en ökad tillfredställelse gentemot hur den interna kommunikationen, 
generellt sett, fungerar som helhet. Denna slutsats, kopplad till intern kommunikation, 
oavsett vilken typ av information som kommuniceras, kan anses inkludera den interna 
kommunikationen av CSR-related information. För att förtydliga kan dock detta också 
bekräftas i och med att samma slutsats kan applicerat till den interna kommunikationen 
av specifikt CSR-relaterad information; ju mer tillfredställda de anställda är med de fem 
interna kommunikationsaspekterna och hur de fungerar med avseende på CSR-
information, desto större upplever de även tillfredställelsen gentemot den interna 
kommunikation av just CSR-relaterad information som helhet. Detta i sin tur belyser att 
dessa fem aspekter alla kan ses som relevanta för Kronans Droghandel att förbättra för 
att den interna kommunikationen av CSR-relaterad information ska fungera bättre.  
 
Applicerat på Kronans Droghandel och hur den interna kommunikationen fungerar där 
torde exempelvis nyttjandet av intranät, vilket är den kommunikationskanal som 
Kronans Droghander använder främst, kunna ifrågasättas då detta inte är att föredra som 
primär kommunikationskälla. Detta då de anställda skulle kunna uppfatta informationen 
som tydligare vid större användning av exempelvis den muntliga kommunikationen. De 
anställda kan anses ha ett eget ansvar i att ta till sig information men vår studie visar att 
de anställda på Kronans Droghandel idag samtidigt inte upplever att informationen 
kommuniceras på bästa sätt så som det fungerar idag.  Denna slutsats grundas i dels i att 
majoriteten av de respondenter som besvarade enkätens öppna fråga inte kände till om 
”Grön Läkemedelsproduktion”, eller arbetet med seniorval.se samt med anledning av att 
skillnaden mellan respondenterna tillfredställelse och hur de såg på betydelsen var som 
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störst just gällande ”tillvägagångssätt”, det vill säga det sätt som kommunikationen 
förmedlas på idag. Vi vill även lyfta fram att majoriteten av respondenterna skattar sin 
egen kunskapsnivå som varken hög eller låg kan ses som en signal på att denna den 
interna kommunikationen av CSR-relaterad information inte bidrar till en optimal 
kunskapsnivå gällande CSR.  
 
Med avseende på Kronan Droghandels interaktiva marknadsföring, som en förstärkning 
till den övriga marknadskommunikationen av CSR-relaterad information som når 
konsument kan en vidare slutsats av detta konstarande vara att de anställda skulle kunna 
agera bättre i kontakten med slutkonsument om de kände att de hade tillräckligt med 
kunskap om just CSR-relaterade aspekter. Från det teoretiska bidraget i studien kan vi 
se att konsumenter idag ser kommunikation av CSR-relaterad information som viktig 
trots att det innebär att en mindre budget kan riktas gentemot det faktiska arbetet och att 
konsumenterna inte själva aktivt söker information från företag, utan förväntar sig att 
denna information på ett lättillgängligt sätt ska kommuniceras till dem via exempelvis 
interaktiv marknadskommunikation. Således torde en intern kommunikation som 
förbättrar den interaktiva kommunikationen av CSR-relaterad information vara positivt 
för Kronans Droghandel ur konkurrenssynpunkt. För att förbättra kunskapsnivån hos de 
anställda med kundkontakt torde Kronans Droghandel beaka det faktum att enkätstudien 
påvisar att denna nivå kan anses ha positiva samband med de anställdas tillfredställelse 
gällande samtliga av de fem aspekterna som kan anses relaterade till välfungerande 
intern kommunikation. Detta faktum påvisar således att samtliga fem aspekter kan ses 
som betydelsefulla att förbättra även de anställdas kunskapsnivå med avseende på CSR-
relaterad information. 
 
Avslutningsvis vill vi betona att de slutsatser vi kunnat dra har påverkats av vår 
förförståelse för ämnet som efter avslutat arbete med studien dock kan ses som 
fördjupad. Vi har främst fått mer ingående kunskap om hur kommunikation av CSR-
relaterad information, internt och externt, kan ses som en del av företagande. För att 
specificera har vi fått mer djupgående förståelse för hur den interna kommunikationen, 
generellt sett och med hänseende specifikt till CSR-relaterad information, kan ses som 
en betydelsefull del av företags totala kommunikation till slutkonsument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

8. Rekommendationer till Kronans Droghandel  
Baserat på vår analys och utifrån de slutsatser vi dragit kan vi nedan presentera 
rekommendationer gällande intern kommunikation samt kommunikation av CSR-
relaterat arbete. Rekommendationerna vi lyfter fram är de vi anser skapar bästa 
förutsättningarna för fortsatt arbete med CSR och den interna kommunikationen på 
Kronans Droghandel.  
 
Vi rekommenderar Kronans Droghandel att: 
 
Fokusera på de fem aspekterna, tydlighet, tillvägagångssätt, trovärdighet, möjlighet och 
uppmuntran att kommunicera uppåt eftersom de alla är att betrakta relevanta att 
förbättra för att den interna kommunikationen av CSR-relaterad information. Vidare 
rekommenderar vi också Kronans Droghandel att använda sig mindre av intranätet vid 
förmedling av information. Vi ser detta som en anledning till att de anställda inte känner 
till det CSR-relaterade arbete som i dagsläget bedrivs på företaget. Vi rekommenderar 
att de istället skulle se intranätet som en stödfunktion och främst fokusera på att hålla 
informationsmöten eller utbildningar gällande arbete för att involvera och engagera de 
anställda.  
 
Utöver detta föreslår vi  att de inför undersökningar gällande vilken typ av CSR-
relaterat samarbete eller arbete de anställda önska. Denna rekommendation baserar vi på 
att detta torde öka engagemanget hos de anställda kring CSR-arbetet som Kronans 
Droghandel är involverad i. Vi anser även att de ska fortsätta med sitt arbete gällande 
tydlig kommunikation för att avhålla sig från ryktesspridning, då detta enligt de 
teoretiska ramverk vi har är det bästa sättet att undvika detta på arbetsplatser. För att 
förbättra tydligheten ser vi en workshop som ett lämpligt förslag då vi menar att det 
torde vara positivt att ge de anställa en möjlighet att muntligt tillsammans med 
ledare/ledning diskutera hur den interna informationen kan kommuniceras så tydligt 
som möjligt. Vidare vill vi även lyfta fram att den interna kommunikationen torde 
gynnas av att ledningen mer aktiv arbetar för att uppmuntra uppåtgående 
kommunikation på ett mer uttalat sätt än vad de gör idag. Vi menar även att det krävs en 
säkerställning av att det som kommuniceras externt även kommuniceras internt för att 
undvika det som är verklighet på företaget idag - att det finns anställda som saknar 
kunskap om CSR-relaterad information som företaget aktivt kommunicerar ut till 
konsumenter.  
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9. Förslag till framtida forskning  
Avslutningsvis har vi tagit fram punkter gällande intern kommunikation av CSR som vi 
tycker skulle vara intressanta att studera vidare.  
 
Vi anser att en aspekt gällande intern kommunikation av CSR som skulle ge resultatet 
och studien ytterligare en dimension är att ta reda på kundernas uppfattning av 
kommunikationen de har med de anställda gällande just ett företags CSR-relaterade 
arbete. Detta skulle kunna göras genom att genomföra en omfattande kundundersökning 
på olika företag som bedriver extern CSR-kommunikation, för att ta reda på vilka 
förutsättningar gällande förmedlingen av arbetet de anställda får internt. Vidare ser vi 
det också som intressant att undersöka hur uppfattning hos ledarna ute på de olika 
apoteken runt om i landet uppfattar den interna kommunikationen av CSR. Detta för att 
se om svagheter eller styrkor i den interna kommunikationen i chefsledet skulle kunna 
upptäckas. Ytterligare en intressant aspekt att undersöka skulle vara hur de anställda 
uppfattar sin egen roll kring den interna kommunikationen och CSR-arbetet. Detta för 
att få en uppfattning om de tycker att de själva har ett ansvar i denna fråga eller om de 
anser sig vara avskilda från det. Vi vill avslutningsvis lyfta fram att vi också ser det som 
intressant att i framtiden vidga vår studie och göra en jämförelse gällande hur den 
interna kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar på olika företag.  
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Appendix 1: Intervjuguide 
 
Mall för telefonsamtalets inledning: 
 
Hej Andreas! 
 
Vi heter Hanna och Matilda och studerar vid Handelshögskolan, Umeå Universitet. 
Just nu skriver vi vår Masteruppsats som avslutande moment på 
civilekonomprogrammet. Vi är väldigt glada att vi får ”låna” kronans Droghandel för 
att göra vår empiriska studie och du ska ha stort tack för att du tar dig tid att delta i 
denna intervju. Du är den enda personen vi kommer att intervjua på företaget men 
förutom denna intervju kommer en enkätundersökning att skickas ut till ca 80 
medarbetare som alla har direkt kundkontakt ute på era apotek. 
 
Denna intervju och enkäterna kommer sedan att ligga till grund för en undersökande 
studie om hur CSR-relaterade aspekter kommuniceras internt inom Kronans 
droghandel. Dina intervjusvar kommer endast att användas för denna uppsats och alla 
svar kommer att behandlas konfidentiellt. Endast vi, som undersökningsledare, kommer 
ha direkt tillgång till dina svar. Du, och övriga medarbetare på Kronans Droghandel, 
kommer ha möjlighet att ta del av uppsatsen då den är färdigställd. 
 
Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och vi kommer arbeta med relativt stora 
frågeområden som du gärna får se som en primär utgångspunkt. Du får svara som du 
vill på frågorna och om du vill tänka vidare från utgångspunkten och spåna fritt så är 
det fritt fram. 
 
Vårt syfte med denna är att få en ökad förståelse för hur Kronans Droghandel ur ett 
ledningsperspektiv ser på intern informationsförmedling som helhet och även specifikt 
till kommunikation av CSR-relaterade aspekter. Du får gärna försöka ha detta syfte i 
åtanke under intervjun. 
 
Har du några frågor till oss inledningsvis? Du får såklart gärna ställa frågor under 
själva intervjun, om det är något du önskar att vi förtydligar eller förklarar närmare. 
 
Stort tack för din medverkan! 
Hanna och Matilda 
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Intervjuguide: 
 
Fråga 1. Bakgrundinformation om respondenten 
- Kan du berätta lite kort bakgrund om dig själv? (namn, ålder, utbildning, 
arbetslivserfarenhet) 
- Vilken roll har du på företaget? Vad innebär denna befattning?  
- Hur länge har du jobbat på Kronans Droghandel i den här rollen? 
- Vad är din roll i den interna kommunikationen av CSR-relaterade aspekter?   
Note: Förståelse för vem respondenten är och vad den har för roll den interna 
förmedlingen av CSR-relaterade aspekter. 
 
2. Intern kommunikation 
Notera att dessa frågor berör intern kommunikation som helhet - inte specificerat till 
CSR-relaterad information. OBS Information från er som ledning till de anställda med 
kundkontakt 
 
2.1 Ansvarig 
- Vem skulle du betrakta som huvudansvarig för den interna kommunikationen? 
(Ledarna/anställda?) 
 
2.2 Vertikal kommunikationskanal (Nedåtgående) 
- På vilket sätt kommunicerar Kronans Droghandel information internt, till de anställda 
med kundkontakt? (Vilka kommunikationsverktyg/kanaler används) Är det någon 
huvudsaklig verktyg/kanal som används? Har detta förändrats från starten jämfört med 
idag? 
Note: Hur ser situationen ut hos Kronans Droghandel gällande nedåtgående 
kommunikation? Jämförelse med teori.  
 
2.3 Innehåll 
Innehållsmässigt, vad kommunicerar ni internt till anställda med kundkontakt? 
(Strategier, riktlinjer, visioner, mål, kritik)? 
 
2.4 Anpassning 
- Kommuniceras information ut på samma sätt till samtliga medarbetare med 
kundkontakt? Händer det att ni ”special-anpassar” ett meddelande till en viss 
”målgrupp”, Exempelvis ålder, kön, utbildning? Varför?/Varför inte? 
Note: Vi har alla olika referenspunkter. I detta fall kan ”apoteksyrket” ses som en     
referenspunkt men gör Kronans Droghandel någon ytterligare anpassning? 
 
2.5 Rykten 
Hur hanterar ni rykten mellan de anställa med kundkontakt? 
 
2.6 Uppmuntran 
Uppmuntrar ni de anställa att söka information på egen hand? På vilket sätt? 
 
2.7 Öka tydlighet i meddelande 
- Hur arbetar Kronans Droghandel för att information till de anställda ska vara tydligt?  
Note: Tydlighet är en viktig aspekt då information förmedlas internt. Arbetar Kronans      
    Droghandel med detta och i så fall hur? 
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2.8 Utveckla trovärdighet 
- Hur arbetar Kronans Droghandel med att information ska uppfattas trovärdig av de 
anställda? 
Note: Trovärdighet är en viktig aspekt då information förmedlas internt. Arbetar      
Kronans Droghandel med detta och i så fall hur? 
 
2.9 Vertikal kommunikationskanal (Uppåtgående) 
- Hur kan anställda med kundkontakt kommunicera för att informera ledare/ledning på 
Kronans Droghandel? 
- Hur uppmuntras de anställda till denna typ av kommunikation? 
Note: Hur ser situationen ut hos Kronans Droghandel gällande nedåtgående 
kommunikation? Jämförelse med teori. 
 
Fråga 3. CSR-arbetet 
- Beskriv vilka CSR-relaterade aspekter som Kronans Droghandel arbetar med idag? På 
vilket sätt bedrivs ert arbete? 
- Har de anställda med direkt kundkontakt fått möjlighet att uttrycka sin åsikt gällande 
Kronans Droghandels CSR-relaterade arbete? 
Note: Vilka delar av CSR kan företaget anses arbeta med idag och varför - för att få en 
förståelse för innehållet av den CSR-relaterade information som förmedlas internt idag. 
De anställdas engagemang gentemot CSR-relaterade aspekter påverkas av deras 
möjlighet att ha påverkat, hur har denna möjlighet sett ut på Kronans Droghandel? 
 
Fråga 4. Intern CSR-kommunikation 
Notera att dessa frågor berör intern kommunikation av CSR-relaterad information. 
 
- Hur kommunicerar Kronans Droghandel just CSR-relaterad information internt, till de 
anställda med kundkontakt? Varför gör ni så? Vänligen specificera 
- Hur tillfredställd är du med förmedlingen av just CSR-relaterad information från 
ledning till anställda med kundkontakt? Vad skulle kunna förbättras i framtiden? 
Note: Förståelse för företagets ambitioner. Hur överensstämmer det med teori gällande 
välfungerande intern kommunikation av CSR-relaterade aspekter? 
 
Fråga 5. Avslutning 
- Har du något att tillägga inom det vi redan pratat om?  
- Har du några frågor till oss?  
Note: Fånga upp om det finns något mer respondenten skulle vilja säga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 (14) 

Appendix 2: Enkätundersökning, CSR-relaterad 
internkommunikation  
 
Kära respondent, 
Vi heter Hanna Morén och Matilda Lundbäck och vi skriver just nu vår Masteruppsats 
som avslutande moment på civilekonomprogrammet Service Management vid 
Handelshögskolan, Umeå Universitet. Via kommunikationsdirektör Andreas Rosenlund 
har vi fått möjlighet att "låna" Kronans Droghandel för att genomföra den praktiska 
delen av vår uppsats. Vi är väldigt glada för detta och ovanför denna informationstext 
finner du länken till  enkätundersökning som vi och Andreas vore tacksamma om du 
fyller i. Undersökningen tar ungefär tre minuter att genomföra och senaste svarsdag är 
nästa fredag, den 20/4. 
 
Ditt deltagande kommer att ligga till grund för en undersökande studie om hur den 
interna kommunikationen idag fungerar hos Kronans Droghandel, och även hur 
specifikt CSR-relaterade aspekter kommuniceras. CSR står för Corporate Social 
Responsibility (socialt ansvarstagande)  och Kronans Droghandel arbetar idag med flera 
aspekter som är relaterade till CSR, exempelvis "seniorval", "grön 
läkemedelsproduktion", "miljömärkta varor", "kampanj överblivna läkemedel" och 
samarbetet med reumatikerförbundet. Tidigare CSR-relaterat arbete är exempelvis 
försäljning av pins till förmån för hjärt- och lungfonden.  
 
Du svarar helt anonymt på denna enkät och alla svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Endast vi, som undersökningsledare, kommer ha direkt tillgång till dina 
svar. Din medverkan är frivillig och du får avbryta ditt deltagande när du vill. Du har 
även möjlighet att hoppa över en fråga om du inte vill svara men vi är mycket 
tacksamma om du tar dig tid att genomföra hela undersökningen, det skulle betyda 
mycket för vårt arbete och möjligheten att redogöra vårt resultat till er på Kronans 
Droghandel. 
 
Om du har några övriga frågor, vänligen kontakta oss på nedanstående mail eller 
telefon. 
Stort tack för din medverkan! 
Notera att sista svarsdag är den 20/4 
Du finner länken till enkätundersökningen allra överst på detta mail. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Hanna Morén 
hanna.moren@xxxxx.xx 
070-xxx xx xx 
 
Matilda Lundbäck 
matilda.lundback@xxxxxxx.xxx 
070-xxx xx xx 
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2. Hur tillfredställd är du med hur följande fungerar på Kronans Droghandel (Notera att vi här 
åsyftar den interna kommunikationen i allmänhet och INTE specifikt CSR-relaterad information) 
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3. Hur tillfredställd är du med hur följande fungerar på Kronans Droghandel (Notera att dessa 
frågor handlar om CSR-relaterat information, exempelvis om seniorval, miljömärkta varor, grön 
läkemedelsproduktion och kampanj överblivna läkemedel 
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5.1 Hur skulle du bedöma din egen övergripande kunskapsnivå gällande Kronans Droghandels 
CSR-relaterade arbete? (Exempelvis seniorval, miljömärkta varor, grön läkemedelsproduktion och 
kampanj överblivna läkemedel) 
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Appendix 3. Enkätresultatsanalyser 
 
3.1 Indexvariabler 

 
3.2 Jämföra medelvärden 
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3.3 One-way ANOVA descriptives 

 
 
 
3.4 One-way ANOVA (1) 
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3.5 Post Hoc Tests 

 
 
 
3.6 Korrelationsanalys 

   
 
3.7 One way ANOVA (2) 
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3.8 One way ANOVA (3) 

 
 
3.9 One way ANOVA (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 (14) 

Appendix 4. Mailkonversation Andreas Rosenlund (Demografisk 
information, Kronans Droghandel) 
 
…. Könsfördelningen är väldigt ojämn även om jag inte har några faktiska uppgifter. 
Skulle tro att cirka 85-90 procent är kvinnor. På HK mer 60-40.  Ålder har jag inte 
heller, men generellt kan sägas att apotek har hög medelålder… 
 
Mail från Andreas Rosenlund 8/5 - 2012 
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