
  

Internkommunikation av CSR  
 

 
 
 
 

IMERI 
VARATHARAJAH 

 

 
 

  

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
 

Stockholm, Sverige 2012 

 

  

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Internkommunikation av CSR 
- En fallstudie av hur CSR internt förmedlas inom Clas Ohlson 

 
av 
 

Dodona Imeri 
Kajany Varatharajah 

 
 
 

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
 

KTH Industriell teknik och management 
Industriell produktion 

SE-100 44 STOCKHOLM 
 

 



I 
 

Sammanfattning 

Den ökade transparensen i samhället har bidragit till att allt fler företag aktivt arbetar med 
Corporate Social Responsibility, CSR. Tyvärr är det många verksamheter idag som inte får 
tillräckligt mycket uppskattning för deras CSR-policy. Detta är för att den externa 
kommunikationen gentemot konsumenter inte är optimal. När konsumenter inte har kännedom 
om företagets CSR försvinner mycket av den konkurrenskraft som CSR bidrar med. Samtidigt 
kan en överdriven marknadsföring av företagets CSR-policy medföra en motsatt effekt. 
En källa som inte utnyttjas till sin fulla potential är företagets anställda. De flesta interaktionerna 
som sker med kunder är genom de anställda. Att utbilda sina anställda kan då vara en stor fördel 
i arbetet med den externa förmedlingen. 
I denna rapport undersöks vikten av en effektiv internkommunikation av CSR i form av en 
fallstudie. Företaget som berörs är detaljhandelsverksamheten Clas Ohlson. De genomgripande 
frågeställningarna har behandlat hur CSR-policyn kommuniceras, hur butikscheferna förhåller 
sig till det och hur det påverkar den externa förmedlingen. 
Clas Ohlson har ett ordentligt informationsflöde där de använder diverse kommunikationsmedel, 
muntliga samt skriftliga, för att förmedla deras CSR-policy internt. Ett fåtal exempel på de 
uppskattade medlen är företagets personaltidning och informella möten. Butikscheferna på Clas 
Ohlson upplever att CSR-policyn är genuin och skulle vilja lära sig mer om det. De saknar 
däremot riktlinjer för implementeringen av kunskapen i det dagliga arbetet och därför diskuteras 
det inte så mycket om ämnet. Detta resulterar i att den externa kommunikationen av CSR-
policyn brister och därmed förloras en stor del av konkurrenskraften som en lyckad CSR-
verksamhet bidrar med. 
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Abstract 

The increased transparency in society has led to the fact that more and more companies actively 
work with Corporate Social Responsibility, CSR. However, not all companies get the credit for 
their effort. This is due to the fact that the external communication has lacked. When the 
consumer awareness in this matter is low, the competition benefit that comes with CSR is lost. 
At the same time, an exaggerated marketing of the firms CSR-policy will only have the opposite 
effect. 
A source that is underutilized in this matter is the employees of a company. The employees are 
usually the ones that have the most contact with company’s stakeholders, customers. Investing in 
the development of ones employees can bring great advantages in the work of the external 
communication. 
In this report the value of en effective internal communication of CSR is examined through a 
case study. The company is a retail company in Sweden called Clas Ohlson. The thesis 
throughout the study has considered three general areas. How the CSR-policy is communicated, 
how the employees relate to it and how this effects the external communication. 
Clas Ohlson has a rich information flow where they use several types of communication 
channels. A few examples of these are the company newspapers and informal meetings. The 
store managers at Clas Ohlson feel that the CSR-policy is genuine and would like to learn more 
about it. They do however feel a lack of guidelines on how to implement this knowledge in their 
daily work. This results in the fact that they don’t discuss the subject in a favorable amount. In 
turn this effects the external communication of the CSR-policy in a negative way. Thus a great 
deal of the competition edge that comes along with an effective CSR-policy is lost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Employees, Store Managers, Corporate Social Responsibility (CSR), Commitment, 
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1. Inledning 

På senare tid har vikten av ansvarsfullt företagande blivit väldigt stort. Att aktivt arbeta 
med företagets sociala ansvar kan innebär många fördelar, inte enbart externt men även 
internt för företaget. Kommunikationen har blivit den saknade länken när det kommer 
till CSR-arbetet. Då kommunikationen av CSR-arbetet till intressenterna inte alltid är 
optimal, får många företag inte tillräckligt med positiv feedback för deras arbete. 

1.1 Bakgrund 
Den största kontakten och bemötandet av intressenter sker via företagets anställda. En 
intressent definieras som en person som är engagerad och ekonomisk intresserad i en 
viss verksamhet eller visst företag (National Encyklopedin). Intressenter kan vara allt 
från kunder till aktieägare. Därmed kan företaget investera i att öka kunskapen kring 
verksamhetens CSR-policy bland de anställda. 
Detaljhandelsindustrin är ett område där företagets butikspersonal, dagligen möter en 
stor del av företagets intressenter, kunder. Clas Ohlson är ett sådant företag som 
existerat sedan 1918. Idag sysselsätter verksamheten närmare 4000 människor och har 
139 butiker i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Clas Ohlson har arbetet med 
CSR-aktiviteter sedan 1998. Idag innebär det allt från att integrera CSR inom 
verksamheten till att delta i internationella initiativ som FN:s Global Compact (Clas 
Ohlson Hållbarhetsrapport 2010/11). 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att få en förståelse för hur ett detaljhandelsföretag som Clas 
Ohlson hanterar den interna kommunikationen av dess CSR-verksamhet. Rapporten kan 
delas upp i tre områden där den första delen ämnar beskriva hur interkommunikationen i 
Clas Ohlson går till väga. Den andra delen tar hänsyn till hur butikscheferna förhåller 
sig till denna information. Slutligen avser det tredje området den externa förmedlingen 
av informationen. Frågeställningarna som kommer att besvaras är; 

Hur förmedlas CSR-policyn internt från informationsansvarig till butikschefer på Clas 
Ohlson? 

Hur uppfattas och vad för betydelse har Clas Ohlsons CSR-policy bland 
butikscheferna? 

Hur påverkas butikschefernas externa kommunikation av Clas Ohlsons CSR-arbete som 
följd av denna internkommunikation? 

1.3 Avgränsningar  
De anställda som undersöks är butikschefer på Clas Ohlson. Anledningen till varför 
butikschefer har valts för denna rapport är att dessa ansvarar för informationen som 
förmedlas till butikspersonal. Dessa är i sin tur, de som har direkt kontakt med 
kunderna. Att utföra undersökningen på all butikspersonal på Clas Ohlson är alltför 
omfattande med tanke på de resurserna som tilldelats. 
Undersökningen har inte tagit hänsyn till en specifik CSR-aktivitet som Clas Ohlson 
arbetar med. Det som eftertraktas här är den allmänna förståelsen kring verksamhetens 
CSR-policy. Frågorna i både enkäten och intervjun har därmed skapats i detta syfte. Det 
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bör även poängteras att undersökningen är avgränsad till Clas Ohlsons verksamhet inom 
Sverige. 

1.4 Metodik 
Inledningsvis skapas en förståelse för hur den interna kommunikationen går till väga. 
Detta görs genom en kvalitativ intervju med Clas Ohlsons informationschef John 
Womack. Som informationschef har Womack störst insyn på hur kommunikationen av 
CSR-frågorna sker samt en överblick av företagets strategiska mål inom CSR. Senare 
undersöks huruvida detta är fördelaktigt för företaget genom en kvantitativ enkät som 
tilldelats butikschefer. Syftet med det senare har varit att förstå hur butikscheferna 
förhåller sig till Clas Ohlsons CSR-verksamhet. 
Fördelen med en kvalitativ ansats är att den är lämplig när syftet är att nyansera 
beskrivningar för hur människor uppfattar en situation. Metoden erbjuder en öppenhet 
och flexibilitet och blir därför passande när frågeställning är oklar och kräver 
förtydligande (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa intervjun är i princip grunden till 
enkäten som är tänkt att nå ut till fler. Frågeformuläret undersöker i princip 
uppfattningar och ställningstaganden som görs i intervjuerna. Ett problem som kan 
uppstå med en kvalitativ intervju är att när respondenten känner till syftet med intervjun 
finns det risk att denne blir partisk (Bell, 1995). För att eftersträva objektivitet har denna 
intervju delats upp i tre delar; företagets ställning, informationschefens personliga 
ställning och dennes åsikter kring butikschefernas ställningstagande. På detta sätt erhålls 
olika vinklar av samma fråga. 
En kvantitativ ansats är fördelaktig när syftet är att göra mer strukturerade och 
systematiska observationer. Det är lättare att vara konsekvent i datainsamlingen och det 
gör det möjligt att generalisera resultaten. Denna metod ger däremot ingen djupare 
förståelse i resultaten utan förser endast med en överblick (Thunman, 2002). 
Då det övergripliga syftet med arbetet har varit att analysera och beskriva de processer 
som ledningen tar till, är denna kombination av en kvalitativ ansats som kontrolleras av 
en kvantitativ enkätundersökning lämplig. 

1.5 Arbetsprocess 
Arbetsprocessen har varit dynamisk, vilket demonstreras i figur 1. 
Problemformuleringen har ständigt bearbetats och omformulerats med hänsyn till teorin 
som tagits fram. Vidare har empiriinsamlingen bestått av två delar, en kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Problemformuleringen, litteratursökningen och empiriinsamlingen 
har sedan satt grunden för analysen och diskussionen. Slutligen formas en översiktlig 
trattmodell där det väsentliga från respektive delar sammanfattats och presenterats i 
rapporten. 
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Figur 1: Figuren demonstrerar den dynamiska arbetsprocessen. 
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2. Teori 

Rapportens huvudsakliga och genomgripande tema är CSR. Detta avsnitt presenterar 
vad begreppet CSR innebär och vad för betydelse denna har i nuläget, för såväl företag 
som dess intressenter. Vidare presenteras internkommunikation och de anställdas roll i 
extern CSR-förmedling. 
2.1 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility, CSR, är ett svårdefinierat begrepp då detta är tämligen 
nytt. Dessutom råder det olika uppfattningar om vad det faktiskt innebär. Det kan 
innefatta allt från bra arbetsförhållande för arbetare och jämställdhet till ansvarsfullt 
bortskaffande av material. En definition som oftast används är att CSR handlar om ett 
företags sociala, miljömässiga samt etiska ansvar gentemot omvärlden. Rapporten utgår 
från LOs likartade definition som är: ”Corporate Social Responsibility innefattar ett 
företags insatser för socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande med syfte att 
kombinera företagets ekonomiska framgång med hållbar utveckling i de miljöer och 
länder där man verkar.” (Landsorganisationen i Sverige, LO, 2012 ). 
Det nya informationssamhället har bidragit till en allt större insyn i företagen. De 
främsta anledningarna till varför företagen arbetar med CSR är för att det är ett 
nödvändigt skydd mot den ökande transparensen hos företag (Agenda 1, 2002). CSR har 
idag blivit ett krav som intressenterna ställer på företagen. Tidigare forskning kring 
CSR-ämnet i relation till företagets intressenter har fokuserat mycket på aktieägare och 
kunder. Samtidigt finns det forskning som förespråkar att ett lojalt stöd från 
organisationsmedlemmar är ett krav för att kunna implementera en genomgående CSR-
policy (Collier & Esteban, 2007). 

2.2 Internkommunikation 
Den viktigaste funktionen kommunikationen fyller är att överföra och tolka information 
(Gróf, 2001). Informationen kan ses som budskapet som ska förmedlas medan 
kommunikationen tar hänsyn till flödet av informationen mellan en eller fler parter. 
(Strid, 1999) En effektiv internkommunikation sätter grunden för en organisation och 
möjliggör främjandet av nya värden. Den interna kommunikationen av en organisations 
värden och mål är det som skapar organisationskulturen. Därmed bidrar även det till den 
övergripande strategiska mentaliteten inom verksamheten (Gróf, 2001). En 
tillfredställande interkommunikation leder till att de anställda inte bara förstår vad som 
ska göras utan även hur och varför (Strid, 1999). 
Definitionen av begreppet internt kan diskuteras. Det måste finnas tydliga 
avgränsningar för vilka som befinner sig inom och utanför företaget. Därmed måste 
även begreppet internkommunikation definieras beroende på vilken målgrupp 
informationen riktar sig till. I denna rapport definieras interkommunikation som 
informationsflödet som sker mellan informationschefen och butikschefer i företaget. 
Sättet interkommunikationen går tillväga är ofta relaterat till typen av organisation och 
managementstilen. För att försöka uppnå en effektiv internkommunikation måste 
informatören sätta sig in i mottagarens perspektiv och kommunikationsmedlen måste ta 
hänsyn till detta. Utifrån en tidigare bas modell för kommunikation har en modell för 
denna rapports kontext gjorts enligt figur 2 (Larsson, 2001). Som figur 2 visar så har 
valen av kommunikationsmedlen en central påverkan i hur budskapet förmedlas till 
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butikscheferna. 

 
 

 
 

Figur 2: Figuren visar den del av företagets kommunikation som rapporten ämnar 
utreda. 

Kommunikationsmedel  
Följande är ett antal vanligt förekommande medel som brukar användas för att 
underlätta den interna kommunikationen.  

• Utbildning via möten med högre uppsatta chefer  

• Veckobrev/informationsbrev 

• Personaltidningen 

• Utbildning via intranätet  

• Hemsida 

• Informella möten med andra biträdande chefer 

• Bokslut 

2.3 Anställdas roll i extern CSR-förmedling 
Att undersöka anställdas kunskap kring företagets CSR-arbete är viktigt för diverse 
anledningar. Det främsta är att anställda är de som gör företagsstrategin levande och 
förvekligar ledningens idéer. De levererar varumärkslöften som företaget visar upp i sin 
kommunikation till omvärlden. Därmed är det essentiellt att anställda är insatta i CSR-
verksamheten. (Löhman & Steinholtz, 2003).   

Den största kontakten och bemötandet av kunder sker via företagets anställda. De 
anställda framgår även som den mer trovärdiga källan i kontrast mot en broschyr eller 
talesman (Dawkins, 2004). Med andra ord kan de anställda vara företagets CSR- 
förmedlare.  
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3. Resultat 

Detta avsnitt presenterar den empiri som tagits fram angående den interna 
kommunikationen av CSR i Clas Ohlson. Empirin består av en kvalitativ intervju som 
förts med Clas Ohlsons informationschef John Womack (se Bilaga A) samt en enkät 
som besvarades av butikschefer på Clas Ohlson (se Bilaga B). 

3.1 Intern CSR-förmedling enligt informationschefen  
John Womack har varit anställd på Clas Ohlson sedan fyra år tillbaka, samtliga år har 
han haft positionen som informationschef. Denna kvalitativa intervju fördes för att få 
en inblick i hur Clas Ohlson arbetar med CSR-frågor. Sedan undersöktes hur 
informationschefen uppfattar att deras butikschefer, ser på företagets CSR-arbeten. 

Den röda tråden alltigenom intervjun var att man på Clas Ohlson strävar efter att CSR 
skall bli en integrerad del av verksamheten. Som det ser ut idag har Clas Ohlson 
således ingen CSR-avdelning. Här antas det att ansvaret ligger på alla chefer för att 
driva sina respektive frågor. För att detta sedan skall koordineras har det dessutom 
inrättats ett CSR-forum där man en gång i kvartalet träder samman, planerar och 
ställer upp mål. Under detta sammanträde deltar en stor del av koncernledningen samt 
experter på både miljö och uppförandekod. 
Vad gäller deras sätt att internt förmedla det CSR-arbete de utför, berättar Womack att 
de använder sig av en kombination av kanaler, muntliga och skriftliga. I dagsläget 
använder Clas Ohlson sig av ett intranät samt en intern tidning som 
informationskanaler. På Clas Ohlson råder en idé som säger att när man lyckats utföra 
ett arbete som gett bra effekter skall denna delas med. Därför skrivs fallstudier om 
dessa framgångsrika arbeten för att konkretisera dessa goda exempel och för att, svart 
på vitt, se vad som gjordes och vad för följder det har haft. 

Nyligen har det införts ett projekt med att få fram en film som skall visa hur Clas 
Ohlson arbetar med CSR-frågor och vad detta betyder för företaget. Filmen skall 
senare visas för alla medarbetare. Detta kompletteras även med diskussioner i mindre 
grupper. Tanken är att de anställda skall få fram idéer för hur de kan bidra. Detta 
menar Womack, skall få upp kunskapsnivån hos deras anställda och skapa en 
gemensam bild av vad hållbarhetsfrågor betyder. 

Vad gäller kunskapsnivån hos butikscheferna idag så finns det en medvetenhet kring 
existensen av CSR i Clas Ohlson. Det som saknas är information kring detaljerna, vad 
för arbeten Clas Ohlson uträttar, menar Womack.  Filmen som utvecklas för tillfället 
ämnar involvera de anställda mycket mer och sprida medvetenhet i företagets alla 
hörn. “Kan man lyckas engagera alla medarbetare och kunder, det är då som man 
verkligen får effekt” säger Womack. 

3.2 Butikschefernas kännedom om CSR-informationen  
Som tidigare nämnts används enkäten som ett verktyg för att se ifall den uppfattning 
ledningen har kring den interna kommunikationen av CSR stämmer överens med 
verkligheten. Detta avgör huruvida effektivt den interna kommunikationen av CSR är. 
Enkäten skickades till 10 av Clas Ohlsons 60 butikschefer, varav 9 svarade. Det är 
butikschefer som arbetat på Clas Ohlson alltifrån 3 månader till 19 år. 
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När butikscheferna blev tillfrågade ifall dessa hade erhållit information kring Clas 
Ohlsons CSR-policy svarade 8 av 9 ja på frågan. Den ende som inte erhållit 
information var personen som arbetat 3 månader på företaget. 

Vidare gick frågan till hur dessa hade erhållit denna information. Tabellen nedan 
presenterar resultaten.  

Tabell 1: Tabellen visar hur de 8 av 9 butikschefer har erhållit information kring Clas 
Ohlsons CSR-policy. 

Kommunikationsmedel Antal butikschefer 
Utbildning via möten med högre uppsatta 

chefer 
5 

Veckobrev/ Informationsbrev 5 
Information uppsatt i butiken 2 

Personaltidning 6 
Utbildning via Intranätet 1 

Hemsida 5 
Informella möten med högre uppsatta 

chefer 
4 

Informella möten med biträdande chefer 1 
Media och offentliga personer 1 

Andra källor på internet 0 
Bokslut 3 

Utifrån tabell 1 framgår det att de främsta källorna för information är företagets 
personaltidning, företagets hemsida, utbildning med högre uppsatta chefer och 
informella möten. 

3.3 Butikschefernas uppfattning om CSR-arbetet 
Inledningsvis undersöktes hur säkra butikscheferna kände sig kring deras kunskap om 
CSR-arbetet. Detta för att jämföra ifall den säkerheten man har överensstämmer med 
kunskapsnivån. Som figur 3 visar ligger medelvärdet över 5, på en skala 1 till 10, 
vilket innebär att de flesta kände sig ganska säkra på innehållet. Detta stämmer ganska 
bra överens med Womacks påstående då han här gav betyget 6. Återigen var det 
personen som arbetat minst, 3 månader, som kände sig minst säker.  
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Figur 3: Diagrammet visar butikschefernas svar vad gäller säkerheten kring Clas 

Ohlsons CSR-policy. 

3.4 Betydelsen av CSR-arbetet för butikscheferna 
För att först klargöra vilken betydelse CSR-arbetet har frågades det ifall det fanns 
tydliga riktlinjer för implementeringen av CSR-policyn i det dagliga arbetet.  Av de 
som svarade på enkäten så upplevde 56 % (5 av 9 personer) att det existerar tydliga 
riktlinjer. Här är det även värt att notera att de som tyckte att det fanns tydliga 
riktlinjer även ansåg att dessa riktlinjer togs på allvar i praktiken.  

Womack menar att det inte finns tillräckligt med konkreta riktlinjer men att CSR 
fortfarande går att implementera i arbetet. Exempelvis genom att få en kund att köpa 
energisnåla lampor. Vid frågan ifall han tycker att butikscheferna implementerar sina 
kunskaper i verksamheten gav Womack en 7:a. 

Vidare undersöktes ifall butikscheferna skulle vilja lära sig mer om företagets CSR-
policy fastän det hade inneburit en investering från deras sida. Där svarade 67 % (6 av 
9) ja. 
I undersökningen framgick det även att 67 % (6 av 9) upplevde att de fick tillräckligt 
med information om CSR-policyn. Däremot tyckte de inte att det var en högre 
motivationsfaktor än en högre lön eller kortare arbetstimmar. Samtidigt tycker 
majoriteten att CSR-policyn allmänt har en viktig betydelse för trivseln på 
arbetsplatsen.  Undersökningen visar även att 67 % inte skulle byta jobb med högre 
lön om företaget i fråga saknade en CSR-policy. 
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Vidare utforskades butikschefernas personliga tankar kring CSR. Här framgick det att 
majoriteten (8 av 9) upplever att Clas Ohlsons CSR-policy är genuin. Den som inte 
upplevde det var personen som hade varit anställd i ca 3 månader.  

Det framgick även att mer än hälften, 56 % (5 av 9) tycker att de inte kan påverka 
företagets CSR-arbete. Samma mängd menar även att Clas Ohlsons CSR-policy inte 
påverkat deras personliga liv. 

3.5 Butikschefernas externa kommunikation av CSR-arbetet 
Som det framgick i teorin kan ett företags anställda vara CSR-förmedlare. Därför 
undersöktes ifall butikscheferna talar om Clas Ohlsons CSR-verksamhet till externa 
parter. Figur 4 demonstrerar ifall externkommunikation förekommer bland 
butikscheferna och i vilken skala.  

 
 

Figur 4: Diagrammet visar andelen som pratar med externa parter angående Clas 
Ohlsons CSR-policy. 

Butikscheferna som pratar om CSR med externa parter gör det oftast med familj och 
vänner. Detta kan ses i figur 5.  
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Figur 5: Diagrammet visar vilka parter butikscheferna oftast pratar med.  

Vidare är det även intressant att undersöka hur ofta detta förekommer, vilket kan ses i 
figur 6. 
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Figur 6: Diagrammet visar hur ofta butikscheferna pratar om Clas Ohlsons CSR-

policy med externa parter. 

Även Womack fick frågan om hur ofta han trodde att de anställda pratade om CSR 
och där svarade han:  

”Som sagt är CSR en integrerad del i Clas Ohlsons verksamhet. Att 
anställda diskuterar sinsemellan är inte något formellt utan kanske i form 
av tips. Till exempel: ifall en butik släcker ned vissa delar av butiken när 

man packar ned så kanske denna för vidare det till en annan butik.” 

Womack anser att försäljning, lönsamhet och hållbarhet går hand i hand. Gör man 
något bra gör man bra affärer och därmed också bra långsiktiga affärer.  
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4. Analys 

Detta avsnitt behandlar den empiri som tagits fram angående den interna 
kommunikationen av CSR i företaget Clas Ohlson. Empirin analyseras med stöd från 
litteratur och tidigare studier.  

4.1 Interna kommunikationen av CSR-arbetet  
Vad gäller den interna kommunikationen av Clas Ohlsons CSR-arbete till dess 
medarbetare är informationschefen samt majoriteten av butikscheferna i konsensus. 
Båda anser att butikscheferna har erhållit information angående CSR-arbetet. Detta 
främst genom företagets personaltidning, hemsida, utbildning med högre uppsatta 
chefer och informella möten, se tabell 1. 

Informationschefen, Womack, menade att de medel Clas Ohlson använder är en 
blandning av såväl muntliga som skriftliga kommunikationsmedel. På så sätt är dessa 
enade om att det finns flertalet källor där anställda kan ta del av informationen.  Clas 
Ohlson har därmed ett ordentligt flöde av information som når deras butikschefer. En 
eventuell brist på medvetenhet kring Clas Ohlsons CSR-policy, hos butikscheferna, 
kan då tyckas inte bero på bristen av information. Att vissa butikschefer inte känner att 
de tagit del av någon information kring CSR-arbete kan ses som individens egna brist 
på engagemang. Dock är det viktigt att poängtera att denna information är frivillig att 
ta del av. Butikschefer som har tagit del av denna information har gjort detta på eget 
villkor. Sedan är frågan huruvida de anställda får veta om de diverse kanalernas 
existens. 
En parallell kan dras med en tidigare studie som gjorts på företaget X, med en 
liknande verksamhet som Clas Ohlson vad gäller kundkontakt. Studien visar att 
verksamheten använder sig, exempelvis i likhet med Clas Ohlson en intern tidning för 
att gå ut med information (Törngren, 2010). Dock är de anställda hos företaget X 
mycket mer insatta i verksamhetens CSR-arbete. Detta stärker faktumet att Clas 
Ohlsons sätt att internt förmedla information inte brister, då det finns tidigare studier 
som visat att dessa medel satisfierar. 

4.2 Anställdas förhållande till CSR-informationen 
Informationsflödet från ledningen till butikscheferna kring CSR-arbetet på Clas 
Ohlson är tillräckligt. Vidare undersöktes hur butikscheferna förhåller sig till denna 
information. 

Tillämpning av CSR-informationen 
För att få en förståelse kring hur butikscheferna uppfattar denna information ställdes 
frågan om det finns riktlinjer för hur de bör implementera CSR-policyn. Med riktlinjer 
menas konkreta förslag alternativt specifika arbetsuppgifter som tar företagets CSR-
policy till hänsyn. Vid denna fråga var butikscheferna på Clas Ohlson inte enade. De 
som svarade nej uppgick till 44 % (4 av 9). Även Womack konstaterade att det i 
dagsläget inte finns specifika riktlinjer. Detta indikerar att den resterande gruppen (5 
av 9) har tagit de frivilliga råden som riktlinjer.    

Därefter visade resultaten att av de butikschefer som uppfattade att det fanns tydliga 
riktlinjer, tog dessa på allvar i praktiken. Med tydliga riktlinjer kan medvetenheten 
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höjas bland butikspersonalen. Då detta blir en del av deras arbetsbeskrivning blir de 
mycket mer insatta i företagets CSR-arbete. Här finns möjlighet till en stor inverkan på 
företagets anseende och därmed på hur deras kunder betraktar dem.  

Butikschefernas inställning till CSR- informationen  
Resultatdelen av rapporten tar upp en ytterligare viktig faktor; huruvida Clas Ohlsons 
butikschefer känner att dessa kan bidra eller påverka företagets CSR-policy. Då denna 
fråga ställdes svarade mer än hälften, 56 % (5 av 9), att dessa inte kände att de kunde 
påverka företagets CSR. Maktlösheten kan leda till de inte vill involvera sig lika 
mycket i den delen av företaget. Bristen på motivation och engagemang leder till låg 
medvetenhet bland butikscheferna. Med en låg medvetenhet kan företaget inte ta del 
av fördelarna med Word of Mouth, WoM.  

Att engagera de anställda 
En annan faktor som framkom i undersökningen var vikten av en CSR-policy vid val 
av yrke. Det framgick att 67 % (6 av 9) av de butikschefer som svarade på enkäten inte 
skulle byta jobb med högre lön om företaget i fråga inte hade en CSR-policy. Dessa 
tyckte att företagets CSR-policy även har en viktig betydelse för trivseln på 
arbetsplatsen. Dock upplevde majoriteten att högre lön eller kortare arbetstider var en 
större motivationsfaktor i det dagliga arbetet än företagets CSR. Ett företags CSR-
policy går från att vara en av de största anledningarna till val av arbetsplats till att 
senare bli en liten motivationsfaktor.  
Intressant är även att 67 % (6 av 9) vill lära sig mer om företagets CSR-policy, trots att 
detta kan kräva en investering från deras sida. Anledningen till detta kan vara att 
majoriteten (8 av 9) upplever att Clas Ohlsons CSR-policy är genuin. Som tidigare 
nämnts kan det vara tron om att inte kunna påverka som skapar brist på engagemang. 
Här indikeras att butikscheferna vill involvera sig i företagets CSR-arbete men att de 
inte kan.  
Ett första steg till att involvera och engagera butikschefer i verksamhetens CSR-policy 
kan vara att redan från början inviga nyanställda till denna del av företaget. Av 
respondenterna hade en av personerna arbetat i endast 3 månader som butikschef. 
Denne tyckte sig inte ha erhållit information angående företagets CSR-arbete. Detta är 
av intresse då det antyder att nyanställda butikschefer kanske inte blir så pass 
informerade som de bör bli angående CSR-arbeten. När nyanställda skall bli insatta i 
ett företag lär de sig allt som är av vikt om företaget. Då de vill att CSR skall vara en 
viktig del av verksamheten, en integrerad del av företaget, bör detta vara ett av 
elementen som de nya får ta del av. 

Något som bör nämnas här är ett uttalande av Womack, angående utbildning av CSR. 
Womack menar att det just nu produceras en film vars syfte är att upplysa nya samt 
existerande anställda kring de CSR-arbeten Clas Ohlson är involverade i. Detta 
initiativ är ett tydligt steg i rätt riktning vad gäller att upplysa, involvera och engagera 
de anställda på Clas Ohlson. 

4.3 Externa förmedlingen 
Tidigare arbeten har visat att ett av de mest effektiva verktygen vid förmedling till 
allmänheten, i detta fall CSR-arbete, är den informella metoden, WoM (Bhattacharya 
& Sen, 2004). En plats WoM kan ske är under interaktionen mellan kunder och 
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anställda på företaget. Detaljhandeln är en industri som är byggd på direkt 
kundkontakt. Oftast innebär det att kunder söker råd bland butikspersonalen. Här 
uppstår tillfällen där de kan förmedla CSR-policyn och därmed starta en våg av WoM. 
En positiv reaktion uppstår, där företaget gynnas av en i princip kostnadsfri 
marknadsföring (Rossiter & Percy, 1997). 

När det gäller Clas Ohlson visar resultaten att majoriteten av butikscheferna diskuterar 
företagets CSR mellan några gånger i månaden till några gånger per år. När det talas 
om WoM effekten är detta alltför sällan för att det skall ha en signifikant effekt. Det 
diskuteras således inte i den utsträckning som gör att det gynnar företaget. Detta kan 
återkopplas till en effekt som uppstår på grund av bristande riktlinjer.  
Butikspersonalens roll i företagets trovärdighet i CSR-frågor 

Utöver faktumet att ett företags CSR-arbete marknadsförs med hjälp av 
butikspersonalen finns det en ytterligare fördel med en större medvetenhet bland 
butikscheferna. Dessa kan förstärka företagets trovärdighet i CSR-frågor och ge 
företaget legitimitet. När kunden och butikspersonalen möts skapas en slags relation 
till företaget. Om butikspersonalen under detta möte kan upplysa kunder om företagets 
CSR ger detta ett intryck av sammanhållning i företaget. Ifall butikspersonalen, som 
företagets förlängda arm, är informerade och upplysta legitimerar detta företaget. Det 
kan indikera att ett CSR-ansvar genomsyrar hela företaget. 
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5. Diskussion 

Detta avsnitt diskuterar tidigare undersökningar inom området som komplement till 
denna rapport och eventuella begränsningar som kan ha hindrat rapporten beaktas.  

5.1 Vikten av en effektiv internkommunikation 
De genomgripande frågeställningarna har behandlat vikten av en effektiv 
internkommunikation av CSR för att se hur detta påverkar externt. Idag vet man att 
konsumenter är motvilliga till att kompromissa faktorer som pris och kvalité för CSR. 
Faktumet är att konsumenter till och med kan undvika att köpa miljövänliga produkter 
om detta innebär ett högre pris fastän produkten i sig inte är av högre kvalité 
(Bhattacharya & Sen, 2004). Undersökningen påvisade också att ett dåligt CSR-rykte 
ger mer biverkningar, det vill säga dåliga konsekvenser, än ett positivt CSR-rykte. Den 
faktiska konkurrenskraften är att påverka konsumenter på ett indirekt vis. Citatet som 
följer är från Bhattacharya och Sens fokus grupp vilket förtydligar påståendet; ”I’m 
more likely to avoid a company that truly annoys me, like Exxon, than I am to go out 
of my way to buy from a company that is doing public good”. 
CSR som en indirekt konkurrenskraft 

Om CSR inte påvisar en direkt koppling till en ökad konsumtion, hur används detta då 
som en konkurrenskraft? En följd som uppstår ur positiv CSR-aktivitet är att 
konsumenter är villiga att tala om detta med sina familjer och vänner. Individer 
tenderar att på eget initiativ prata om CSR med sin omkrets och detta ger upphov till 
en snöbollseffekt. När information kommer från vänner och bekanta kan detta 
upplevas som mer trovärdigt än om information kommer från officiella kanaler. Denna 
är särskilt effektiv då konsumenten inte vet så mycket om produkten eller 
produktkategorin (Rossiter & Percy, 1997). 
Ifall butikspersonalen på Clas Ohlson går ut med verksamhetens CSR-policy så sker 
samma snöbollseffekt av WoM fast i större skala med tanke på verksamhetens storlek. 
CSR-styrkorna ligger alltså i konkurrenskraften som uppstår via WoM. Detta stödjer 
teorin om vikten av de anställdas roll som förmedlare för CSR-verksamheten.  
CSR som motivationsfaktor i arbetet 

Således har de externa följderna som kan uppstå vid en lyckad interkommunikation av 
CSR-policyn behandlats. Det som även belysts i denna undersökning är hur en lyckad 
internkommunikation motiverar anställda. Som det togs upp i teorin står 
internkommunikationen bakom organisationskulturen och mentaliteten. Då CSR 
motiverar anställda och kan påverka organisationskulturen innefattar detta enorma 
möjligheter.  Ett av dessa är rekryteringsfördelarna.  Ifall Clas Ohlson lyckas skapa ett 
rykte som en bra arbetsgivare på grund av deras CSR, innebär detta att de bästa 
talangerna kan attraheras till företaget. Detta leder i sin tur till utveckling av 
verksamheten.  I slutändan innebär motiverade anställda effektivare arbete.  

5.2 Rapportens validitet  
Tid och resursbegränsningar har bidragit till att validiteten av slutsatserna kan 
ifrågasättas. Nedan följer diskussioner kring områden där osäkerheter kan ha uppstått.  
 



16 
 

Statistisk Osäkerhet 
 
Enkätdelen av rapporten har riktat fokus på Clas Ohlsons butikschefer. Av Clas 
Ohlsons 60 butikschefer i Sverige har endast 15 % deltagit. Urvalsgruppen bestod av 
10 butikschefer och av dessa svarade 9 på enkätundersökningen. Trots att det är en 
liten siffra så måste det poängteras att det rådde en stor variation bland de 
butikscheferna som deltog. Butikscheferna hade jobbat olika länge på Clas Ohlson. 
Den som jobbat minst hade jobbat i 3 månader och den som jobbat längst hade jobbat i 
19 år. Detta gav en bredare plattform och därmed tog hänsyn till flera typer av 
butikschefer. 
Målgrupp 

En ytterligare faktor är att undersökningen har gjorts på butikschefer och inte 
butikspersonal. Här har det antagits att butikschefernas kunskap och arbete kommer ge 
direkta effekter på butikspersonalen, vilket behöver dock inte vara fallet. Det kan 
givetvis förekomma bristande kommunikation mellan butikschef och personal. Därför 
kan en undersökning tillämpas direkt på butikspersonal. 
Att undersöka effektivitet 

Den första frågeställningen undersöker hur kommunikationen sker och där berörs även 
effektiviteten. Här kan det direkt frågas hur kan man mäta hur effektivt något 
kommuniceras? Denna rapport undersöker detta genom att observera hur säkra 
butikscheferna är inom detta område och se hur de tar ställningen till påståenden som 
berör ämnet. Givetvis ger det utrymme för osäkerheter som att man gissar svaren. Det 
kan även finnas skillnader i hur säker någon är i ett ämne och hur mycket kunskap 
denne faktiskt har, då detta är en individuell bedömning. Dock är det dessa 
individuella bedömningar som är av intresse för arbetet. Är man säker inom ett område 
är det mer sannolikt att man diskuterar det än om man är osäker.  
Inte en komparativ studie 

Rapporten är en fallstudie och därför är inte slutsatsen komparativ. Detta innebär att de 
slutsatser som dras i denna studie inte är generaliserbara. Det kan däremot ge upphov 
till vidare undersökningar kring ämnet inom förslagsvis liknande branscher. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt sammanfattas slutsatserna som dragits i analysen. Dessutom ges förslag 
på fortsatta studier kring ämne. Slutsatsen besvarar frågeställningarna; 
Hur förmedlas CSR-policyn internt från informationsansvarig till butikschefer på Clas 
Ohlson? 
Hur uppfattas och vad för betydelse har Clas Ohlsons CSR-policy bland 
butikscheferna? 
Hur påverkas butikschefernas externa kommunikation av Clas Ohlsons CSR-arbete 
som följd av denna internkommunikation?   
Clas Ohlson förmedlar deras CSR-policy internt genom företagets personaltidning, 
företagets hemsida, utbildning med högre uppsatta chefer och informella möten. Det är 
ett medvetet val att medlen skall vara en kombination av skriftliga och muntliga. Detta 
medför ett ordentligt informationsflöde. De kommunikationsmedlen som används är 
satisfierbara då det bevisats att butikscheferna har kunskap kring ämnet. 

Majoriteten av butikscheferna upplever Clas Ohlsons CSR-policy som genuin. 
Däremot känner dessa att de inte kan påverka företagets CSR-arbeten och policy. Det 
saknas tydliga riktlinjer för hur butikschefer kan implementera den kunskapen i sitt 
dagliga arbete. Därmed brister motivationen och engagemanget kring CSR-arbetet. 
Trots detta skulle butikscheferna inte byta till ett jobb med högre lön ifall företaget 
saknade en CSR-verksamhet. Slutsatsen här är alltså att företagets CSR-policy har en 
stor betydelse för butikscheferna. Utan tydliga riktlinjer vet de dock inte hur de skall 
implementera sina kunskaper, vilket i sin tur leder till brist på engagemang. 

De bristande riktlinjerna för hur ett företags CSR-verksamhet ska användas i det 
vardagliga arbetet, påverkar den externa kommunikationen negativt. Osäkerheten i 
riktlinjerna bidrar till att butikscheferna inte talar om CSR-policyn i en önskvärd 
mängd. Därmed förloras en stor del av konkurrenskraften som uppkommer i samband 
med en effektiv CSR-policy. 

6.1 Fortsatta studier 
Fortsatta studier kan fokusera på verkställandet av riktlinjer eller andra eventuella 
lösningar för hur företag bör involvera sina anställa. Det kan även vara intressant att 
undersöka butikspersonalen direkt och se ifall samma slutsatser kan dras. I detta fall 
önskas att en mer kvantitativ undersökning utförs, där ett större antal respondenter 
beaktas. Detta bör även kombineras med en kvalitativ ansats där respondenterna 
intervjuas för att få en djupare förståelse i ämnet. Vidare kan det vara intressant att 
undersöka hur CSR-policy fungerar som motivationsfaktor i det dagliga arbetet.  
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Bilaga A. Intervjufrågor för den kvalitativa intervjudelen 

Denna bilaga presenterar de frågor som ställdes till John Womack, 
informationschefen på Clas Ohlson, under den kvalitativa delen av empiriinsamlingen. 
Frågorna tar upp hur Clas Ohlson internt informerar sina butikschefer när det gäller 
deras CSR-arbeten; vilka medel man använder sig av, vad för kommunikationskanaler 
man använder o.s.v. Intervjun delades in i tre delar; Frågor angående företagets CSR-
arbeten och policy, frågor angående hans egna åsikter kring företagets CSR-arbeten 
samt frågor angående företagets butikschefer och deras relation/förhållande till 
företagets CSR-arbeten och policy. 
Första delen; Frågor angående företagets CSR-arbeten och policy 

• Vilken är din yrkesroll på Clas Ohlson? 
• Hur länge har du jobbat med Clas Ohlson? 

• Vad är kärnan i Clas Ohlson CSR-arbete d.v.s. vad lägger ni fokus på? 
• I vilken avdelning ligger CSR-frågorna i Clas Ohlson organisation? Välj av 

nedanstående exempel;  

-‐ HR 

-‐ Kommunikation/PR 

-‐ Miljö 

-‐ Strategi och affärssystem 

-‐ Juridisk avdelning  

-‐ Separat CSR-avdelning. 
• Hur rapporteras Clas Ohlson CSR-arbete? 

• Vilka intressenter ger Clas Ohlson mest motivation till att bibehålla/utveckla den 
existerande CSR-policyn? Välj utifrån nedanstående exempel; 

-‐ Investerare/ägare 

-‐ Kunder 

-‐ Anställda 

-‐ Media 

-‐ Staten 

-‐ Affärskompanjoner (Business partners) 

-‐ NGOs  

-‐ Andra 
• Hur förmedlas Clas Ohlson CSR-policy till de anställda? Vad för 

kommunikationskanaler används och varför? 

-‐ Skriftliga 

-‐ Muntliga 



22 
 

-‐ Elektroniska? Ge gärna exempel.  

• Skiljer sig kommunikationen av CSR-frågor till anställda jämfört med andra frågor 
eller följer man samma rutiner? 

• Finns det kommunikations mål uppsatta för kommunikationen av CSR-frågor och 
genomförs utvärderingar av dessa? 

• Finns det praktiska riktlinjer för hur anställda kan använda sig utav er CSR-policy i 
deras dagliga arbete? Exempelvis att uppmana kunder att runda upp priset för 
att donera mellanskillnaden vid inköp av varor. 

• Finns det en tvåvägs kommunikation mellan medarbetare och chefer vad gäller 
kommunikationen av CSR-frågor? 

• Besvara följande påstående med ett tal mellan 1 och 10 där 1 står för instämmer inte 
alls och 10 står för instämmer helt angående hur Clas Ohlson jobbar med sin 
CSR-policy. 

-‐ Clas Ohlsons CSR-policy påverkar utvecklingen av nya produkter och tjänster 
som dessa erbjuder 

-‐ CSR-frågorna är integrerat i kärnverksamheten av vårt affärssystem 

-‐ CSR-påverkar vårt val av investerare och leverantörer 

-‐ Vi applicerar etiska kriterier till våra finansiella investeringar 

-‐ Sponsring är en stor del av vår CSR-verksamhet 

Frågor angående hans egna åsikter kring företagets CSR-arbeten och policy 
• Tycker du att ni idag har större fokus på CSR än vad ni hade för 10 år sedan? 

• Om ja på den tidigare frågan, vad skulle du säga triggade detta? Välj utifrån 
nedanstående exempel;  

-‐ En kritisk situation  

-‐ Tryck från intressenter 

-‐ En bra affärsmöjlighet 

-‐ En tradition 

-‐ Okänt 
• Hur viktigt tycker du det är att informera/involvera företagets anställda i dess CSR-

policy? Bör man göra det trots att det kräver en investering från företagets 
sida? 

• Tycker du att det prioriteras likvärdigt att förmedla CSR-policyn bland anställda 
som det görs i till allmänheten eller går det hand i hand? Används det lika 
mycket resurser? 

• Tror du att placeringen av CSR-frågan i organisationen påverkar hur effektivt det 
nås ut till de anställda? 

• Skulle du ändra på vart CSR-frågorna hamnar? Om ja, vart skulle du placera denna 
och varför?  
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• Känner du att begreppet ”CSR” och ”företagskultur” är begrepp som går hand i 
hand? 

• Tycker du att det är rimligt att ställa krav på butikschefer att dessa bör vara insatta i 
företagets CSR-frågor? 

• Vad tycker du är butikschefers roll i företagets trovärdighet vad gäller dess CSR-
policy? 

• Om det i nuläget finns praktiska riktlinjer för de anställda på hur dessa skall 
använda CSR-policyn i deras dagliga arbete, hur stränga upplever du att dessa 
är? 

• Vad tycker du är svårigheterna/utmaningarna som ni bemöter vad gäller 
kommunikationen av CSR-frågor till medarbetare? 

• Hur gör ni på chefs nivå för att föregå med ett gott exempel för medarbetare? 
Frågor angående de anställda och deras förhållande till företagets CSR-arbeten 
och policy  
• Från en skala 1 till 10 där 1 är instämmer inte alls och 10 är instämmer helt, tror du 

att Clas Ohlsons anställda är säkra över företagets CSR-policy? 
• Tror du att de anställda implementerar deras kunskaper kring CSR-policyn i deras 

sätt att arbeta? 
• Om det finns existerande riktlinjer för anställda, hur allvarligt tror du att de tar dessa 

i deras arbete?  
• Tror du att de anställda är öppna till att veta mer om företagets CSR-policy? Tror du 

de skulle investera tid för att lära sig mer om dessa frågor? 
• Tror du att de anställda tycker att CSR-frågor är en del av företagskulturen? 

• Tror du att de anställda tycker att kunskap kring CSR-frågorna bör vara en del av 
deras arbetsbeskrivning? 

• Tror du att anställda skulle göra ett bättre jobb om de var mer insatt i företagets 
CSR-policy gentemot om de hade fått högre lön/ kortare arbetstimmar/ längre 
rast.  

• På en skala 1-10 hur genuint tror du att Clas Ohlsons medarbetare tror på företagets 
CSR-frågor? 

• Tror du att de anställda upplever att företagets CSR-policy har en viktig betydelse 
för deras trivsel i deras arbete? 

• Tror du att de anställda diskuterar/förmedlar Clas Ohlsons CSR-policy till externa 
parter eller diskuterar det med varandra.                       

• Tror du att Clas Ohlsons CSR-policy motiverar/påverkar medarbetarna agerande i 
deras privatliv? 
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Bilaga B. Enkät till Clas Ohlsons butikschefer 
Denna bilaga tar upp de frågor som ställdes i enkäten som Clas Ohlsons 9 av 60 
butikschefer svarade på. Dessa tar upp deras kunskap samt säkerhet vad gäller 
företagets CSR-arbeten och policy.  

Frågorna som togs upp i enkäten 
• Vad är din yrkesroll på Clas Ohlson? 

• Hur länge har du arbetat på Clas Ohlson? 
• Har du erhållit information kring Clas Ohlsons CSR-policy? 

• Om ja, hur har du erhållit den information, välj utifrån dessa alternativ:  
-‐ Utbildning via möten med högre uppsatta chefer  
-‐ Veckobrev/informationsbrev 

-‐ Information uppsatt i butiken 
-‐ Personaltidningen 
-‐ Utbildning via intranätet  
-‐ Hemsida 
-‐ Informella möten med högre uppsatta chefer 

-‐ Informella möten med andra biträdande chefer 
-‐ Genom media och offentliga personer 
-‐ Andra källor på internet 
-‐ Bokslut 

• Hur säker känner du dig kring Clas Ohlsons CSR-Policy på en skala 1-10 där 1 är 
osäker och 10 är väldigt säker 

• Kan du ge ett exempel på en CSR-område som Clas Ohlson jobbar med? 

• Besvara följande påstående med ett tal mellan 1 och 10 där 1 står för instämmer inte 
alls och 10 står för instämmer helt angående hur du tror Clas Ohlson jobbar 
med sin CSR-policy. 

-‐ Clas Ohlsons CSR-policy påverkar utvecklingen av nya produkter och tjänster 
som dessa erbjuder 

-‐ CSR-frågorna är integrerade i kärnverksamheten av Clas Ohlsons affärssystem 

-‐ CSR påverkar Clas Ohlsons val av investerare och leverantörer 

-‐ Clas Ohlson applicerar etiska kriterier på finansiella investeringar 

-‐ Sponsring är en stor del av Clas Ohlsons CSR-verksamhet 
 

• Har du existerande riktlinjer för hur du kan använda CSR-policyn i ditt dagliga 
arbete? 
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• Om ja, hur allvarligt tas dessa riktlinjer i praktiken på en skala 1-10 där 1 är inte alls 
allvarligt och 10 är mycket allvarligt? 

• Skulle du vara intresserad av att veta mer om Clas Ohlsons CSR-policy ifall detta 
skulle kräva en investering från din sida? 

• Om nej, skulle du gjort det för någon form av ersättning? 

• Anser du att du får tillräckligt med information kring Clas Ohlsons CSR-policy? 
• Tror du att du skulle bli mer motiverad av att ha mer kunskap kring företagets CSR 

policy gentemot en högre lön, längre rast, kortare arbetstimmar? 
• Hur genuint upplever du att Clas Ohlsons CSR-policy är på en skala 1-10? där 1 är 

väldigt icke genuint och 10 är väldigt genuint? 
• Känner du att du kan påverka företagets CSR-policy? 

• Har Clas Ohlsons CSR-policy en viktig betydelse för din trivsel på arbetsplatsen? 
• Om du erbjöds ett liknande jobb (som ditt nuvarande) med högre lön fast för ett 

företag som inte arbetar med CSR-frågor skulle du kunna tänka dig att byta 
jobb? 

• Har Clas Ohlsons CSR-policy motiverat/påverkat ditt sätt att agera i ditt privata liv? 

• Pratar du om Clas Ohlsons CSR-arbete med externa parter?  

• Om ja, vilka parter är dessa? Välj från nedanstående exempel 

-‐ Kunder 

-‐ Högre uppsatta chefer  

-‐ Andra chefer  

-‐ Medarbetare 

-‐ Familj/vänner 

• Om ja, hur ofta?  

-‐ Dagligen 

-‐ Flera gånger i veckan 

-‐ En gång i veckan 

-‐ Några gånger i månaden  

-‐ En gång i månaden  

-‐ Några gånger per år 
 


