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Sammanfattning 
CSR har bara blivit mer och mer populärt under åren. Idag engagerar sig många fler 

företag på något sätt i CSR än för 10 år sedan. CSR brukar sägas bestå av tre delar - 

miljöansvar, socialt ansvar, där hälsa ingår, och ekonomiskt ansvar. Vi har i denna 

uppsats valt att fokusera på miljö- och hälsoansvar. 
 

Ett stort fokus i dagens samhällsdebatt är just CSR och att företag måste ta mer ansvar 

även för miljö och hälsa. Om företagen inte gör det kommer det få negativa 

konsekvenser då CSR är allt viktigare för konsumenterna. Men stämmer detta? 

 

Eftersom att företagens satsningar på CSR ökat och fortsätter att öka undersöker vi i 

denna uppsats om företagen lyckats kommunicera ut detta till sina kunder. Har 

kunderna vetskap om hur företagen arbetar med CSR? För att avgränsa oss har vi i 

denna uppsats valt att fokusera på Max Hamburgerrestauranger AB, vilket är ett av de 

ledande företagen inom sin bransch. 
 

För att få bättre förståelse om vad som kan påverka om kunderna har kunskap eller inte 

om hur Max arbetar med miljö och hälsa har vi använt oss av forskning inom 

kommunikation och marknadsföring. Vi kom fram till att en enkätstudie var det bästa 

sättet att kartlägga kundernas syn på Max sociala ansvar. Genom att stå utanför Max 

restauranger i Umeå och Stockholm samlade vi in 103 enkätsvar från Max kunder.  
 

Resultaten av vår studie visade att få kunder kände till hur Max arbetade med miljö och 

hälsa och därmed var kunskapen om detta låg. Majoriteten ansåg att de själva var miljö- 

och hälsomedvetna men intresset för Max arbete var nästintill obefintligt. Miljö- och 

hälsoansvar låg långt ner på listan av faktorer som påverkar valet av 

snabbmatsrestaurang och istället var det smak och pris som var avgörande. 
 

Vår studie säger egentligen att kunderna inte har kunskap om Max sociala 

ansvarstagande vilket kan bero på dåliga marknadsföringsstrategier eller ett lågt intresse 

från kundernas sida när det gäller miljö- och hälsofrågor. Om Max genom satsning på 

miljö och hälsa har haft som avsikt positionera sig som ett ansvarsfullt företag och 

därigenom nå ut till fler kunder är denna satsning misslyckad. Max borde istället 

fokusera på andra faktorer som smaken och priset på maten ifall de vill öka sin kundbas 

eftersom dessa faktorer var viktigare för kunderna. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi presentera problembakgrunden, problemformulering samt 

syftet med den här uppsatsen. 

1.1. Problembakgrund 
Corporate Social Responsibility handlar om hur ett företag tar ansvar för dess påverkan 

på omvärlden. Det kanske vanligaste människor fokuserar på när de pratar om CSR är 

miljö. CSR innebär dock mer än så - bland annat hur företag tar ansvar för exempelvis 

etik- och hälsofrågor. (CSR-guiden, 2012)  
 

CSR har blivit mer och mer aktuellt under de senaste årtiondena vilket bland annat visar 

sig i antalet skrivna vetenskapliga artiklar i ämnet som ökade kraftigt i början av 2000-

talet. Redovisning av företagens arbete med hållbar utveckling ökade kraftigt runt 2008 

(KPMG, 2008, s.4) vilket tyder på att CSR tar allt större plats i företagens 

verksamheter. Konsumenter har blivit allt mer medvetna precis som samhället i 

allmänhet. Företagen har insett att de måste börja anpassa sig till dagens samhälle och 

de krav som konsumenterna ställer. (Svensson & Wood, 2007)  
 

En anledning till att kraven från konsumenter ökar är att människor blir allt högre 

utbildade. En befolkning med högre generell utbildningsnivå kan ha en bättre 

uppfattning av vad företagen gör och lägger lättare märke till oetiskt beteende. I och 

med dagens ökade globalisering och globala medvetenhet blir det även lättare för 

konsumenter att uppfatta företags orättvisa behandling av folk i andra, ofta fattiga, 

länder. (Svensson & Wood, 2007, s.255) 
 

Under årtionden har det diskuterats om vem som har ansvar för CSR. Friedman är en 

välciterad och omskriven författare än idag när det gäller CSR. Det beror troligen främst 

på hans syn när det gäller vem som har ansvaret i sociala frågor. Han ansåg att 

”business is business” och att företag skulle vara vinstdrivande. Han ansåg även att 

hållbar utveckling var statens ansvar, inte företagens. (Friedman, 1970) Freeman hade 

en annan syn och menade till skillnad från Friedman att företaget har ansvar för allt som 

berörs av dess verksamhet, exempelvis miljö och sociala frågor. (Freeman 1984 s. 46). 
 

Det finns således de som anser att CSR enbart har en negativ påverkan på ett företags 

lönsamhet, att CSR-arbete bara är en merkostnad. Många forskare menar dock att CSR 

kan vara en konkurrensfördel. De flesta studier som gjorts inom området visar på att 

kunders attityd mot ett företag blir bättre ifall företaget arbetar med CSR (Perrini et al., 

2012). I dagens samhälle är det dock inte bara konsumenternas krav som gör att företag 

applicerar CSR (Löhman & Steinholtz, 2003). Studier har visat att CSR-aktiviteter har 

en positiv effekt på annat än bara ekonomi. (Porter & Kramer, 2006; Lioui & Sharma, 

2011). Enligt flera artiklar har företag som arbetar med CSR lättare att attrahera nya 

medarbetare och att behålla befintliga (Lioui & Sharma, 2011; Valentine & Fleischman, 

2008; Jutterström & Norberg, 2011, s.18). En annan studie visar att företag som arbetar 

med CSR är mer attraktiva hos studenter (Albinger & Freeman, 2000). Unga människor 

kan idag välja arbete utifrån mer än bara försörjning och säkerhet. De vill gärna kunna 

använda sitt arbete som ett sätt att identifiera sig. (Jutterström & Norberg, 2011, s.18) 

Ett välgrundat arbete med CSR förbättrar även företagets rykte (Lioui & Sharma, 2011).  
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Motståndarna anser till skillnad från de som ställer sig positiva till CSR att det varken 

ger någon positiv effekt eller gör företaget mer konkurrenskraftigt. Att arbeta mot de 

höga kraven på miljö och socialt ansvar är kostsamt. CSR är dessutom en långsiktig 

investering vilket gör att det eventuella resultatet kommer först en bra bit in i framtiden. 

Denna ovisshet är något som motståndarna till CSR ofta tar upp och de menar att 

företagen istället borde satsa pengar på att effektivisera företaget samt på utdelning till 

aktieägarna. (PwC, 2008, s.29) Somliga författare menar att företagen inte får några 

fördelar genom att arbeta med CSR, bara högre kostnader (Henderson, 2001) eller att de 

vunna fördelarna är oproportionellt små jämfört med kostnaderna (Blowfield & Frynas, 

2008). 
 

Att företagen faktiskt väljer att satsa på CSR finns det flera anledningar till. Enligt 

Johansson, et al. (2006) handlar det om ett generellt minskat förtroende inom 

näringslivet. Carroll (2003) menar att företagen bör satsa på CSR av eget intresse då det 

kommer leda till bättre lönsamhet i längden och om inte företagen ändrar sig själva 

kommer allmänheten, lagar med mera göra det åt dem i framtiden. Vissa företag ser det 

som en möjlighet att positionera sig på marknaden, att sticka ut på ett positivt sätt 

(Jobber & Fahy, 2009). Att positionera sig är precis det som exempelvis Max 

Hamburgerrestauranger AB har gjort genom att visa att de är ett företag som tar ett stort 

socialt ansvar, men att bara positionera sig räcker inte. Ett företag har många 

intressenter som de behöver ha en god relation till, bland annat leverantörer, anställda 

och kunder (Löhman & Steinholtz, 2003). Företag kan se en satsning på CSR som en 

möjlig väg att skapa ett ökat förtroende och bättre relationer med sina intressenter 

(Grönroos, 2008). För att en satsning på CSR ska ge något gäller det att företaget har en 

god kommunikation utåt. 
 

Företagets ansvar har idag även blivit en ofta debatterad fråga i media. (Jutterström & 

Norberg, 2011, s.18). En gång i tiden var CSR något företag kunde jobba med ifall de 

ville visa att de tog ansvar för mer än vinstmaximering. Idag är det inte längre lika 

exklusivt att arbeta med CSR. Fler och fler företag gör det, inte för att de kanske vill 

utan för att de känner press. Det är nästintill nödvänligt att arbeta med någon typ av 

CSR idag eftersom i princip alla förväntar sig att företagen ska ta sitt ansvar. (CSR-

guiden, 2012) Större bolag arbetar dessutom mer än mindre bolag med CSR vilket kan 

ha sin naturliga förklaring i att de har mer resurser samt mer att förlora (Andersson et al, 

2009). En amerikansk studie visar dessutom att stora amerikanska bolag som inte 

arbetade aktivt med CSR presterade sämre finansiellt än de företag som tog ett stort 

socialt ansvar (Lourenco et al., 2012). 
 

Kraven från konsumenterna blir allt högre och den lägsta nivån för vad som var 

acceptabelt för 10 år sedan är inte densamma idag. Idag bryr sig konsumenten mer och 

detta påverkar självklart företagen Det handlar inte bara om att arbeta aktivt med CSR 

och visa hur företaget arbetar med denna typ av frågor. Det handlar också om att visa att 

företaget inte är dåligt, att verksamheten håller sig över den idag godkända lägsta nivån. 

Dålig publicitet är mycket sämre och kan få större negativa konsekvenser än ingen 

publicitet. Inget företag vill riskera att bli utsatt för exempelvis bojkotter eller aktivister 

(Kitzmueller & Shimshack, 2012) Att konsumenterna blir mer medvetna gör även att 

media engagerar sig i frågan. Kommer det i dagens samhälle fram att ett företag inte 

håller måttet när det gäller arbetet med CSR kan det få negativa konsekvenser. De 

negativa konsekvenserna fick bland annat H&M erfara när det kom fram att de inte tog 

sitt sociala ansvar och lät barnarbetare plocka bomull (Munck, 2007). 
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Genom media kan företag få ta mot både ris och ros. Den negativa effekten av att inte ta 

sitt ansvar fick H&M som nämnt erfara. Att det kommer fram via nyheter och 

journalister är dock inte alltid fallet. Att snabbmat inte är det bästa valet har varit känt 

länge men det var först när det gjordes en dokumentär om McDonalds som debatten tog 

fart igen. I dokumentären ”Super size me” som hade premiär år 2004 visades vilka 

konsekvenser det får att bara äta mat från McDonalds (Super size me, 2004). Det var 

efter detta som debatten om snabbmatsrestauranger och att de inte tog sitt ansvar när det 

gäller folks hälsa tog fart igen. Meningarna var delade då restaurangerna sa att alla har 

ett val men kritikerna höll inte med om det uttalandet. 
 

Just i fallet med snabbmatsindustrin är etik- och hälsoaspekten av CSR särskilt 

intressant. Snabbmatsrestauranger är som nämnt inte kända för att bidra till bättre hälsa, 

snarare tvärtom. I takt med ökad medvetenhet har konsumenter börjat ställa större krav 

på snabbmatsindustrin (Svensson & Wood, 2007, s.264). Max Hamburgerrestauranger 

AB är en av de största snabbmatsrestaurangerna i Sverige och har dessutom en väl 

uttalad policy angående både arbetet med förbättrad hälsa hos sina kunder (Max, 2012a) 

samt klimatkompensation av sin verksamhet (Max, 2012b). I och med företagets 

uttalade CSR-policy och konsumenternas ökade medvetenhet och krav på denna typ av 

företag anser vi att det vore intressant att studera hur konsumenter faktiskt upplever de 

CSR-insatser som Max står för. Vi avser med andra ord ta reda på ifall Max kunder är 

medvetna om företagets sociala ansvarstagande och i sådana fall hur detta påverkar 

kundernas attityder gentemot företaget. Mot denna bakgrund kan inte denna studie ha 

giltighet för något annat företag. 

1.2. Problemformulering 
Med ovanstående i åtanke har vi kommit fram till följande problemformulering: 

 

Hur uppfattar kunder ett företags miljö- och hälsoprofil jämfört med företagets uttalade 

policy? 

1.3. Syfte 
Vårt syfte är att kartlägga kunders uppfattning av ett företags miljö- och hälsoprofil. 

Utifrån denna kartläggning avser vi att jämföra denna information med den policy som 

företaget redovisar. Slutligen ska vi diskutera tänkbara anledningar till eventuella 

skillnader. 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 
Vi har i denna uppsats avgränsat oss genom att fokusera på miljö- och hälsodelen av 

CSR. I denna uppsats innefattar CSR därmed endast miljö och hälsa, vilket innebär att 

vi valt att inte inkludera socialt ansvar. Vi har även valt att begränsa oss till ett företag 

inom branschen för snabbmatsrestauranger, nämligen Max Hamburgerrestauranger AB.  
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2. Studiens utgångspunkt 
I det här kapitlet kommer vi presentera de utgångspunkter vi förhållit oss till samt den 

litteratur vi använt oss av. 

2.1. Förförståelse och utgångspunkter 
Inför en vetenskaplig studie är det viktigt för undersökaren att ta ställning till vilka 

värderingar denne har eftersom dessa kan komma att påverka studien (Bryman, 2011, 

s.43). Vi, författarna av denna uppsats, har båda en syn på CSR som skiljer sig en del 

från den som presenteras av Friedman (1970), som förespråkar att företag endast bör 

fokusera på att tjäna pengar. Vi ser det snarare som att företag har ett stort ansvar för 

både miljö och samhälle. Givetvis inser vi att företag måste tjäna pengar för att kunna 

existera och ett företag bör inte sätta sig i konkurs för att kunna lägga pengar på etiska 

frågor. Däremot anser vi att företag bör göra så mycket de kan utan att det påverkar 

deras möjlighet att driva den dagliga verksamheten. Vi inser att detta synsätt kan göra 

oss subjektiva vad gäller både tolkning av Max arbete med CSR och vår tolkning av de 

resultat vi får. Detta eftersom att vi troligen har en mer kritisk syn på företags arbete 

med CSR än vi haft ifall våra åsikter hade närmare Friedmans (1970), nämligen att ett 

företags enda ansvar är lönsamhet. 

 

Vad gäller miljö- och hälsofrågor är ingen av oss särskilt aktivt engagerade. Likt många 

andra källsorterar vi och försöker kanske minska vår elförbrukning i det vardagliga livet 

men utöver detta ställer vi oss på den mer likgiltiga delen av skalan. Att inte vara 

engagerade i ett ämne skulle möjligen kunna ses som att vi därmed kan vara helt 

objektiva. Vi inser dock samtidigt att det kan vara lätt att ha stereotypa uppfattningar 

om ett område där vi inte har personlig erfarenhet eller fördjupad kunskap. Vi författare 

är heller inga storkonsumenter av snabbmat utan äter kanske en hamburgare någon eller 

några gånger i månaden. Båda föredrar vi även andra hamburgerrestauranger än Max 

vilket skulle kunna ses som ett ställningstagande från vår sida. Detta handlar dock inte 

om ett ställningstagande mot Max som företag utan snarare att vi helt enkelt föredrar 

konkurrenternas produkter. Detta ställningstagande skulle givetvis kunna påverka våra 

attityder. Naturligtvis har vi gjort vårt yttersta för att anta en så objektiv ställning som 

möjligt till problemet och tolkningen av våra resultat. Vi har exempelvis kontinuerligt 

granskat varandras argument och ståndpunkter vilket i sig ger en viss objektivitet. För 

att ytterligare öka objektiviteten i vår studie har vi även testat enkäten på ett antal 

personer innan den delades ut, detta för att försäkra oss om att det inte fanns utrymme 

för misstolkningar av frågorna. Vi är dock medvetna om att det i praktiken är svårt att 

vara helt objektiva. Vi rekommenderar därför läsaren att vara kritiska till våra 

tolkningar och analyser. 

 

Vi har i denna studie därför valt att anta en positivistisk kunskapssyn, vilket innebär ett 

mer naturvetenskapligt förhållningssätt där mätningar och prövning av teori har 

företräde över mer djupgående förståelse (Bryman, 2011, s.30). Detta eftersom vi är 

intresserade av att se tendenser i hur konsumenter upplever Max arbete med CSR och 

kommunikationen angående detta, snarare än att söka förståelse för varför individer 

upplever Max på ett visst sätt. Vi har även valt att anta en objektivistisk syn på världen, 

en tro på att det finns en absolut verklighet som vi alla tar del av och tolkar snarare än 

att varje individ bygger sin egen verklighet (Bryman, 2011, s.36). Att på detta sätt 

försöka mäta en sorts världsomfattande verklighet innebär naturligtvis en del svårigheter 

då alla uppfattar verkligheten olika. Vi är medvetna om detta och inser att våra resultat 

inte kommer att varken byggas på eller visa på någon absolut sanning utan istället är vi 
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ute efter att se tendenser med hjälp av generaliseringar. Våra resultat kommer således 

inte att visa ett absolut svar på vår frågeställning utan snarare en indikation på attityder 

hos majoriteten av Max kunder. 

 

När det kommer till ansats så finns det två typer som vanligtvis behandlas - deduktiv 

och induktiv. Deduktiv är den vanligaste då forskaren utifrån egna erfarenheter och 

kunskap tillsammans med teori kommer fram till olika hypoteser. Dessa hypoteser ska 

sedan granskas i en empirisk studie. Den deduktiva ansatsen går i fem steg, från teori, 

hypotes, datainsamling, och resultat till om hypotesen bekräftas eller förkastas. 

(Bryman, 2011, s.26) Denna ansats visas i figur 1. 

 

 
Figur 1. Visar den deduktiva processen. (Egen figur) 

Den induktiva ansatsen, som illustreras i figur 2, skiljer sig från den deduktiva på flera 

sätt. I den induktiva processen vänds angreppssättet så att studien börjar med 

observationer som styr resultatet vilket möjliggör utveckling av teori. (Bryman, 2011, 

s.26) Det kändes dock naturligt för oss att välja en deduktiv ansats. Detta då vi utgår 

från vår teoretiska referensram för att utföra en empirisk studie i syfte att se hur väl Max 

lyckas kommunicera ut sitt budskap till sina kunder 

 
Figur 2. Visar den induktiva processen. (Egen figur) 

Kvalitativ forskningsmetod går ut på att se djupet och kvalité vilket ofta görs med 

djupintervjuer. Den främsta fördelen med kvalitativa studier är möjligheten till en bättre 

dialog och att kunna ställa följdfrågor. (Bryman, 2011, s.317) Det kan också vara lättare 

att få respondenten att öppna sig mer och möjligheten till att ställa djupare frågor ges. 

Det som brukar ses som mindre positivt är att urvalet ofta blir mindre när 

den kvalitativa metoden används. Det kan vara svårare att hitta respondenter som har tid 

och möjlighet att delta. Det tar oftast längre tid att få in svaren vilket gör att antalet 

respondenter kommer vara mindre än vid en kvantitativ studie. Om den kvalitativa 

metoden handlade om djup och kvalité använder sig en kvantitativ metod av bredd och 

kvantitet. (Björklund & Paulsson, 2003, s.63) Med kvantitativa studier fås generellt en 

bredare bild och ett större antal respondenter då det finns möjlighet att nå flera på 

samma tid som intervjuer annars hade tagit. Detta ses ofta som fördelen med 

kvantitativa studier medan den minskade möjligheten till följdfrågor och att gå in mer 

på djupet brukar ses som de negativa. (Olsson & Sörensen, 2011, s.18-19) Det finns 

således både för och nackdelar med båda metoderna. Då vi har som syfte att se hur Max 

lyckas kommunicera ut sitt budskap till sina kunder har vi valt att använda oss av en 

kvantitativ studie. Det ger en bättre bild då vi når en större mängd och får en bredare bas 

än vid en kvalitativ studie. 
 

Teori Hypotes Datainsamling Resultat Förkasta? 

Observation Resultat Teori 
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2.2. Litteratursökning 
Saunders et al. (2009, s.82) menar att det är viktigt att planera innan en litteratursökning 

påbörjas. För att göra det mindre omfattande bör utgångspunkten vara olika frågor som 

på förhand kommits fram till. Vid valet av material gäller det att vara kritisk och inte 

bara ta material som beskriver saker utan se till att det finns en koppling till uppsatsens 

syfte. (Saunders et al., 2009, s.82) Innan vi påbörjade vår datainsamling bestämde vi oss 

för vilket område vi ville utforska. Vi kom fram till ett syfte och en preliminär 

problemformulering som vi utgick ifrån när sökandet efter litteratur och artiklar började. 

Vid sökningen av vetenskapliga artiklar använde vi oss av Umeå universitets databaser 

Business Source Premier och Scopus. I dessa databaser började vi med att söka på ord i 

olika kombinationer som ”CSR”, ”marketing”, ”branding” och ”communication” vilket 

resulterade i ett resultat på över 300 artiklar.  

 

Enligt Machi & McEvoy (2009, s.46-47) är det bra att skumma igenom den litteratur 

och de artiklar som tagits fram genom sökning för att se om dessa kan vara användbara i 

studien. Exempelvis kan sammanfattningar, introduktioner och rubriker läsas och 

eventuella tabeller kan granskas. Efter att ha hittat över 100 artiklar som kunde vara 

intressanta läste vi sammanfattningarna av dessa och valde sedan ut drygt 20 som 

verkade stämma överens med vårt syfte. Exempelvis kändes artikeln med rubriken 

"when, why and how customers respond to corporate social initiatives" och dess 

inledning som att den skulle kunna ha med vårt syfte att göra. Efter att ha läst dessa 20 

artiklar noterade vi att flera hänvisade till samma källa vilket gjorde att vi sökte fram 

dessa. Detta ledde till ytterligare åtta artiklar. Detsamma gällde referenser till litteratur i 

artiklarna och vi fann även fem böcker som omnämndes i flera av artiklarna. På detta 

sätt kunde vi kontrollera några av källorna samt utöka vår egen kunskap. 

 

Övrig litteratur bestod främst av kurslitteratur men även andra böcker. Dessa har vi 

hittat genom hänvisningar från vetenskapliga artiklar samt genom att söka på Umeå 

universitetsbibliotek. För att hitta böcker som kunde vara av intresse sökte vi på samma 

ord som vid sökningen av artiklar det vill säga ”CSR”, ”marketing”, ”branding” och 

”communication”. Till skillnad från sökningen av artiklar sökte vi dock även på 

svenska. Sökningen resulterade i över 150 böcker. Vi läste titlarna och försökte 

därigenom avgöra hur relevanta böckerna var. Till slut hittade vi cirka 15 böcker som vi 

använde oss av. 

 

För att få en ökad trovärdighet har vi försökt använda oss av nyare och mer aktuella 

artiklar. Johansson Lindfors (1993, s. 89) menar dock att bara för att en källa är äldre 

behöver den inte vara mindre aktuell än nyare källor. I vårt fall var flera artiklar från 

tidigare år, exempelvis Friedman från 1970 och Freeman från 1984, omnämnda i 

flertalet av de artiklar vi läst och detta gjorde att vi ansåg att de var relevanta för vår 

studie. För information om Max läste vi den information de publicerat på sin hemsida. 

2.3. Teorival 
Vid valet av teorier utgick vi från vårt syfte med studien och vad vi ville komma fram 

till. Då vi i denna studie valt att se på hur Max lyckats kommunicera ut sitt 

ansvarstagande när det gäller CSR till sina kunder har vi valt teorier som är relevanta 

för det. Vi valde teorier som på något sätt påverkar hur en sändare, det vill säga ett 

företag, når ut med sitt budskap (meddelande) till en mottagare, som i detta fall är 

kunderna. Samtliga teorier har på olika sätt med detta att göra och går att koppla till 

syftet. 
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Vi har valt olika teorier inom kommunikation då vi vill se hur väl Max lyckas 

kommunicera med sina kunder. Kommunikation sker inte alltid effektivt utan störningar 

kan ske varav vi valde teorin om störningar i kommunikationen. Det är dock mer än 

bara hur Max kommunicerar som påverkar hur kunderna uppfattar budskapet. Att 

kunden får informationen direkt är inte ett måste, utan vänner och bekanta kan också har 

stor inflytelse på kunderna varav word of mouth är relevant. På samma sätt känns 

konsumentens köpprocess som en relevant teori då den handlar om hur konsumenter tar 

sina beslut. I en kunds beslutsprocess väger många faktorer in såsom vad andra har 

berättat. Sedan finns det mycket annat som påverkar hur kunden uppfattar budskapet 

som Max sänder ut. Både vilket intresse kunden har av budskapet samt vilket förtroende 

kunden har för företaget påverkar. Därav har teorier som intressentteorin och förtroende 

använts. 

2.4. Källkritik 
Vid val av källor är det viktigt att dessa bedöms ur en saklighetssynpunkt och på ett 

objektivt sätt. Det är inte lätt att veta hur tillförlitlig en källa egentligen är men 

försiktighetsåtgärder bör ändå vidtas. (Ejvegård, 2009) 

 

Det finns helt klart begränsningar i de urval av artiklar och litteratur som gjorts. Vi har 

främst använt oss av den litteratur som funnits tillgängligt via Umeå universitets 

bibliotek. Detta är vi medvetna om har begränsat oss till en viss del. Även om Umeå 

universitets bibliotek har ett bra utbud så har de bara tillgång till ett urval av alla 

världens tidskrifter och böcker. En annan begränsning är att vi efter att ha hittat cirka 25 

artiklar utgått från dessa vid sökandet av fler artiklar. Detta har begränsat oss ytterligare. 

Det finns alltid en risk att de källorna inte är bra eller trovärdiga. Dock anser vi att de 

kan ses som trovärdiga då de artiklar vi valt utifrån andra artiklar är välciterade i de 

flesta artiklar och när vi sökte på dessa på internet noterade vi att de var välciterade 

även där. Alla artiklar vi använt oss av har även granskats av andra forskare, så kallad 

peer review, vilket ökar trovärdigheten ytterligare. 

 

Vi har i det första urvalet försökt hålla oss till så nya källor som möjligt. Detta då teorier 

precis som mycket annat kan utvecklas och förändras med åren. Därför har vi i första 

gallringen av artiklar valt sådana som är skrivna på 2000-talet. De böcker och artiklar 

som har används som är från tidigare än 2000-talet är valda eftersom nyare artiklar 

hänvisat till dessa. Oftast belyser dessa artiklar och böcker saker som inte förändrats 

under åren. Att vi använt oss av äldre och kanske i vissas ögon inte så gällande artiklar 

såsom Friedman (1970) och Freedman (1984) kan kritiseras. Vi anser dock att då de 

äldre artiklarna vi valt är omskrivna och citeras än idag av många kan de ses som 

relevanta. Friedman omnämndes exempelvis i en artikel från 17:e maj 2012. När det 

kommer till materialet vi tagit del av via Max hemsida är vi medvetna om att det inte är 

en 100 % objektiv bild de visar upp. Att vara medveten om att informationen kan vara 

vinklad och att allt inte alltid finns med är viktigt. Dock anser vi inte att denna vinkling 

påverkar vår studie nämnvärt. Detta eftersom vårt syfte är att finna en koppling mellan 

hur Max kommunicerar med sina kunder och hur kunderna uppfattar denna 

kommunikation. Sanningshalten i denna text är således av mindre relevans eftersom att 

vi är intresserade av hur kunderna upplever Max budskap, snarare än budskapet i sig.  
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3. Teori 
I följande kapitel kommer vi gå igenom de olika teorier som vi anser är kopplade till 

vårt syfte och den problemformulering vi utgår från. 

3.1. Inledning 
För att göra detta kapitel lättare att följa har vi valt att inleda med en kort 

sammanfattning. Vi kommer kort förklara hur de olika teorierna hänger ihop och varför 

de är av vikt för denna studie. En översikt visas i figur 3. 

 

 
Figur 3. En översikt över de teorier vi använt oss av i vår studie. (Egen figur) 

Vi startar med kommunikationsprocessen som är en viktig del då studien handlar om hur 

Max lyckas kommunicera med sina kunder. Som en naturlig följd kommer störningar i 

kommunikationen vilket kan kopplas ihop med kommunikationsprocessen då det i 

praktiken sällan sker en effektiv kommunikation. Positionering och branding är en 

viktig del då det gäller för Max att sticka ut på något sätt från de andra restaurangerna i 

samma bransch. Intressentteorin tar upp det faktum att det finns flera anledningar till att 

Max inte lyckas i alla lägen att nå ut med sitt budskap. Alla är inte lika mottagliga för 

kommunikationen vilket kan bero på egna erfarenheter, åsikter och intressen. För att 

Max ska kunna skapa en bra relation till sina kunder är det viktigt att kunderna känner 

förtroende för Max. En god relation är viktig när ett företag vill nå ut med sitt budskap. 

Precis som för de flesta företagen har Max inte möjlighet att kommunicera med alla 

därför är word of mouth en viktig del av kommunikationen. Genom en god 

kommunikation utåt kan företaget ha en påverkan på konsumentens köpbeteende. 

Lyckas Max kommunicera ut sitt budskap på ett sätt som mottagaren förstår samt 

intresset finns hos mottagaren kan det få effekt på vilka val konsumenten kommer göra 

under beslutsprocessen. 

Översikt 
teorier 

Kommunikations-
processen 

Störningar i  

kommunikation 

Positionering 
och Branding 

Intressentteorin Förtroende 

Word of 
mouth 

Konsumentens 
köpprocess 
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3.2. Kommunikationsprocessen 
Kommunikation är väsentligt för företag som vill attrahera kunder och att misslyckas 

med detta kan bli kostsamt (Jobber & Fahy, 2009, s.3). Kommunikation handlar om att 

en part, i vårt fall Max, sänder ut ett meddelande till en annan part, i detta fall kunderna 

samt hur parterna kodar och avkodar ett meddelande (Fiske, 1997, s.12). 

Kommunikationsprocessen innehåller flera steg. Det börjar med att Max, som är 

sändaren, kodar ett meddelande som denne skickar till kunden, som är mottagaren. 

Kunden tar emot meddelandet och om Max lyckats med sin kommunikation tolkar 

kunden meddelandet på det sätt som Max vill. För att en effektiv kommunikation ska 

uppstå ska kunden uppfatta det meddelande som Max sänder på exakt det sättet som 

Max tänkt sig. Kommunikation kan ske på många olika sätt och sätten att kommunicera 

har ökat under den senaste tiden med utvecklingen av ny teknik. (Bloisi et al., 2007, 

s.355; Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.335) Kommunikationsprocessen illustreras i figur 

4. 

 
Figur 4. En illustration av kommunikationsprocessen. (Egen figur) 

Det finns olika typer av kommunikation. Tvåvägskommunikation anses vara bättre än 

envägskommunikation då sändaren (Max) visar att mottagarens (kunden) åsikt är viktig 

samt att det finns en möjlighet till feedback. (Bloisi et al., 2007, s.355) I vårt fall är det 

envägskommunikation som är relevant då vi vill se hur Max (sändaren) lyckas nå ut till 

kunderna (mottagaren) i sin marknadsföring. Vi vill undersöka hur Max kommunicerar 

med sina kunder och se ifall de lyckas med att kommunicera på ett effektivt sätt eller 

inte. Det är viktigt att Max lyckas kommunicera på ett bra sätt till sina kunder. Detta 

eftersom energi och pengar som spenderas på CSR är ett slöseri av resurser om 

kunderna inte uppfattar detta engagemang. 

3.3. Störningar i kommunikationen 
Att Max inte alltid lyckas med effektiv kommunikation kan bero på att det finns 

störningar i kommunikationen som uppstår då kunden som mottar meddelandet inte 

tolkar på det sätt som Max tänkt sig eller önskat. Det finns flera anledningar till att 

störningar i kommunikationen kan uppstå och störningar kan ske under hela 

kommunikationsprocessen. Det kan vara sändaren som inte lyckas koda meddelandet på 

ett bra sätt eller så kan en störning ske under tiden som meddelandet är på väg mot 

mottagaren. Det kan också vara mottagaren som inte uppfattar incitamentet från 

sändaren. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.340-342) Att mottagaren inte uppfattar 

meddelandet på rätt sätt kan finnas flera orsaker till. Det kan exempelvis bero på 

mottagarens referensram, det vill säga mottagarens egna erfarenheter från tidigare. 

(Bloisi et al., 2007, s.366) 
 

Ett misstag som många företag gör är att de inte utgår från mottagaren under 

kommunikationsprocessen. Max bör alltså vid kommunikation utgå från kunden när de 

väljer kommunikationsväg och sätt att kommunicera. Även om målet inte alltid är 

effektiv kommunikation kan sändaren ha andra bakomliggande tankar med 

kommunikationen som att visa på maktskillnader mellan sändare och mottagare. 

Däremot är alltid målet att mottagaren ska förstå det meddelande som sändaren sänder 

Sändare Meddelande Mottagare 
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varav det är viktigt att utgå från mottagaren. Förstår inte kunden vad Max vill säga är 

hela kommunikationen bortkastad. (Ertzgaard, 2004, s.17-18) 
 

Att störningar i kommunikationen kan ske är viktigt i vårt fall då vi vill se hur Max 

lyckas kommunicera med sina kunder. Det är av vikt att vara medveten om att det inte 

enbart beror på Max (sändaren) att kunderna (mottagaren) kan missuppfatta budskapet. 

Exempelvis kan de ha en annan syn på budskapet, påverkas av tidigare erfarenheter eller 

inte uppfatta det meddelande som Max vill sända ut. 

3.4. Positionering och branding 
När marknaden växer ökar också antalet företag på marknaden hela tiden vilket gör att 

Max får fler och fler konkurrenter. Då gäller det att skapa sig ett lyckat varumärke som 

sticker ut från mängden på ett eller annat sätt. Det gäller helt enkelt för Max att 

positionera sig på marknaden. Även för etablerade företag som Max är det viktigt att ha 

en distinkt position på marknaden. (Jobber & Fahy, 2009, s.144) Keller (2003, s.99-

100) menar att ett bra varumärke måste visa upp en praktisk nytta för kunderna men 

samtidigt även vädja till deras känslomässiga behov. Detta behöver inte nödvändigtvis 

innebära att Max måste visa upp sitt sociala ansvar av den anledningen då praktiska 

behov kan handla om att exempelvis bli serverad snabbt och känslomässiga behov kan 

handla om att maten smakar bättre än den som erbjuds av konkurrenterna. Ett bra 

varumärke måste dock även vara mångfaldigt och tilltala kunder på flera olika sätt 

(Keller, 2003, s.100). Ett bra sätt för Max att stärka sitt varumärke är således att inte 

bara erbjuda kunderna mat av hög kvalité och god service utan också att, exempelvis, 

skapa ett mervärde för kunderna genom att visa att företaget tar ett stort socialt ansvar. 
 

Genom att marknadsföra sig som det företag inom sin bransch som tar mest ansvar när 

det gäller CSR anser vi att Max har antagit en tydlig positioneringsstrategi, vilket skulle 

kunna stärka deras varumärke. En amerikansk studie har antytt att konsumenter 

upplever mat som fräschare och av högre kvalité ifall de anser att företaget som 

producerat maten tar ett socialt och miljömässigt ansvar (Ainscough et al., 2012). Keller 

(2003, s.143) menar även att ett företag bör belysa vilka fördelar deras varumärke 

erbjuder gentemot konkurrenternas produkter. Dessa fördelaktiga egenskaper bör vara 

trovärdiga, relevanta för varumärket samt distinkta. Vi menar att Max arbete med CSR 

är relevant då de satsar på att klimatkompensera sina produkter samt göra dem mer 

hälsosamma. Max miljöarbete är även distinkt då, så vitt vi vet, företagets konkurrenter 

inte erbjuder klimatkompenserade produkter. Trovärdigheten i Max arbete med CSR är 

vad vår studie ämnar kartlägga. Det räcker dock inte att bara skapa sig en position på 

marknaden, det gäller även att behålla sin plats när nya konkurrenter dyker upp (Jobber 

& Fahy, 2009, s.144). 

3.5. Intressentteorin 
Kommunikation med kunder är dock inte det enda som är viktigt för Max. 

“Stakeholders” eller intressenter som det också kallas är ett centralt begrepp inom CSR. 

Intressenter är alla som har någon form av intresse i företaget och som har möjlighet att 

påverka företaget. En gång i tiden var det en intressent, oftast aktieägarna, som var i 

fokus men på senare tid har det blivit tydligt att även andra intressenter är viktiga. 

(Donaldson & Preston, 1995, s.75). Intressenter för Max kan innefatta personal, 

aktieägare och leverantörer men även kunder som är den intressent vi kommer fokusera 

mest på. Företaget är på ett eller annat sätt beroende av intressenterna, vilka visas i figur 

5. Det är viktigt för företaget att kommunicera med sina intressenter på ett bra sätt. Det 

är upp till den som vill nå ut med sitt budskap att se till så att det blir gjort. Att ha en 
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god kommunikation är väsentligt för att kunna skapa förtroende och bra förtroende är 

viktigt för att få en bra relation till sina intressenter. (Löhman & Steinholtz, 2003, s.133) 

 
Figur 5. En illustration av Max intressenter. (Egen figur) 

Enligt Gareth (1999, s.181-183) finns det fler faktorer som påverkar hur intressenterna 

kommer svara på kommunikationen från Max. Det är inte bara hur Max förmedlar sin 

kommunikation till sina intressenter utan även tidigare erfarenheter samt egna intressen 

som kommer påverka. De som redan har ett intresse av CSR kommer vara lättare att nå 

ut till än de som inte alls bryr sig om hur Max arbetar med CSR och vilket ansvar de tar. 

Människors olika intressen, attityder och åsikter när det handlar om hur och om 

företaget tar ansvar gör att Max inte kommer kunna nå ut till alla kunder på samma sätt. 

(Gareth, 1999, s.181-183) 
 

Ett problem som kan uppstå med intressentmodellen är vilken intressent som är 

viktigast. Det kan uppstå en konflikt mellan olika intressenter och inom företaget. 

(Borglund et al., 2009, s.41) För vår del utifrån syftet för den här studien är det 

kunderna som är den intressent som är av störst intresse. 

3.6. Förtroende 
Hur kunden uppfattar budskapet som Max sänder ut kommer påverkas av vilket 

förtroende kunden har för företaget. Förtroende har en viktig roll när det kommer till att 

skapa relationsmarknadsföring men erfarenhet från tidigare kan också komma att spela 

en stor roll vid skapande av förtroende (Rousseau et al., 1998, s.396). Det finns ingen 

klar definition av vad förtroende innebär. Det kan variera mellan olika parter. En part 

kan exempelvis definiera förtroende som att motparten uppfyller den andras 

förväntningar. (Grönroos, 2008, s.53-54) I vårt fall handlar det om ifall Max lyckas fylla 

kundens förväntningar angående deras arbete med CSR. Enligt Grönroos (2008, s.53-

54) kan det få negativa konsekvenser för företaget om de inte uppfyller förväntningarna 

som kunden har. För ett företag som använder sig av relationsbaserad marknadsföring, 

det vill säga en marknadsföringsstrategi som är inriktad på att skapa relationer till 

kunderna, är det därför viktigt att överträffa kundernas förväntningar. För att få 

kundernas förtroende är det också viktigt att de dessa känner att de kan lita på vad 

företaget säger. (Grönroos, 2008, s.53-54) För Max är det viktigt att kunderna litar på 

att de faktiskt arbetar så mycket med CSR som de påstår sig göra. En hög grad av tillit 

är viktigt för ett företag, utan tillit är det svårt att nå ut till kunden på ett bra sätt 

(Grönroos, 2008, s.53-54). 

Max 

Kunder 

Leverantörer 

Personal 

Aktieägare 



12 
 

 

Förtroende kan skapas genom goda relationer mellan företaget och kunden. För att 

kunna skapa en god relation behöver företaget vara lyhört och anpassa sitt sätt att 

kommunicera efter kunden. (Ertzgaard, 2004, s.15) Alltför ofta är god lönsamhet 

företagens anledning till att ha goda relationer men Ertzgaard (2004, s.15) menar att 

företaget istället borde fokusera på syftet med relationen. Ertzgaard (2004, s.15) menar 

även att förtroende inte har något värde i sig utan är istället en av de viktigaste 

förutsättningarna för att kunna skapa värde. 
  
Enligt Johansson et al. (2006, s.87) handlar förtroende om hur väl företaget eller 

organisationen svarar mot omgivningens normer. Vad företaget eller organisationen gör 

är mindre viktigt.  Det gäller alltså att passa in i omgivningens normer. Det finns olika 

strategier för att passa in. Den första är att helt enkelt ta till sig alla normer och anpassa 

sig efter dessa. Den andra är att hålla isär organisationens fasad och dess verkliga 

verksamhet. (Johansson et al., 2006, s.87) 

3.7. Word of mouth 
CSR kan innebära ett mervärde för ett företag i form av ett gott rykte (Branco & 

Rodrigues, 2006; Surroca et al., 2010) men ett rykte sprids inte enbart genom en 

envägskommunikation mellan företag och kund utan även mellan kunder. En 

amerikansk studie visar exempelvis att den vanligaste anledningen, efter personliga 

erfarenheter, till att kunder valde ett specifikt märke över ett annat var 

rekommendationer från vänner och bekanta (Keller, 2003, s.71-72). Max kan av flera 

anledningar inte nå ut till samtliga av sina kunder vilket gör word of mouth till ett 

viktigt fenomen. 
 

Word of mouth handlar om den informella marknadsföring av produkter och tjänster 

som uppstår mellan konsumenter. Någon känner starkt för en viss produkt eller tjänst, 

exempelvis någon av Max menyer, och känner ett behov av att berätta om denna för 

vänner och bekanta. Behovet av att rekommendera produkter eller tjänster handlar i 

grunden om sändarens behov av bekräftelse och känslan av att ha utfört en god gärning 

genom att öka någon annans välbefinnande. Budskapets genomslagskraft beror på i hur 

stor utsträckning mottagaren litar på sändaren och hur kunnig denne upplevs vara. 

(Dichter, 1966) Fördelar med word of mouth är att det ger Max en möjlighet att nå 

kunder de annars inte skulle nå och eventuellt få kunder som annars varit tveksamma 

eller varit lojala mot en konkurrent. Det finns få kostnader relaterade till word of mouth, 

det handlar snarare om tid och risken för misskommunikation. (Cheema & Kaikati, 

2010)  
 

Det har gjorts ett antal studier om kopplingen mellan CSR och word of mouth vilka är 

relevanta för Max. En undersökning av cyklister i Storbritannien visade att word of 

mouth via sociala medier hade en märkbar påverkan på individers attityder till cykling 

som ett miljövänligt alternativ för transport till och från arbetsplatsen (Bartle et al., 

2012). Max affärsverksamhet handlar förvisso inte om transporttjänster för konsumenter 

men studien ger en indikation på att word of mouth kan vara ett verktyg för att få folk 

mer positivt inställda till CSR och därmed Max arbete med detta. En annan studie av 

amerikanska konsumenter visar att individer ofta rekommenderar företag som upplevs 

ha ett bra arbete med CSR till vänner och bekanta, även om arbetet med CSR inte räcker 

för att de själva ska köpa företagets produkter eller tjänster (Bhattacharya & Sen, 2004, 

s.20). Det är därmed viktigt att Max ses som ett ansvarsfullt företag även bland 
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konsumenter som inte besöker deras restauranger. Idag marknadsför dock inte Max, 

enligt våra observationer, sitt miljöarbete i sina reklamfilmer. 

3.8. Konsumentens köpprocess 
Konsumentens köpprocess kan delas upp i fem steg - upptäckten av ett behov eller 

problem, informationssökning, utvärdering av alternativ, köp och till sist beteende efter 

köp (Jobber & Fahy, 2009, s.60; Gezelius & Wildenstam 2011, s 218). Om vi tar en av 

Max kunder som exempel så innebär det första steget troligen hunger. När konsumenten 

väl upptäckt denna hunger påbörjas informationssökningen som antingen kan vara 

intern eller extern (Jobber & Fahy, 2009, s.61). Ifall konsumenten inte lägger ner alltför 

mycket energi på sitt måltidsval kommer denne förmodligen att söka i det egna minnet 

efter möjliga alternativ. Är valet något viktigare, som exempelvis en affärslunch eller 

ifall konsumenten känner för att prova något nytt, kan det hända att konsumenten söker 

igenom externa källor, såsom internet, efter möjliga alternativ. Solomon (2009, s.357) 

menar att konsumenter oftare söker information internt än externt, vilket för Max del 

innebär att det är viktigt att potentiella kunder redan känner till deras sociala 

ansvarstagande innan de ska välja snabbmatsrestaurang. Att erbjuda denna information 

på hemsidan eller i restaurangerna kommer troligen inte att locka några nya kunder. En 

finsk studie visar dessutom att många konsumenter, särskilt i de lägre 

samhällsklasserna, ofta använder rekommendationer från bekanta som en stor del av 

informationssökningen (Solomon, 2009, s.356).  
 

När konsumenten väl kommit fram till en lista av möjliga alternativ kommer denna att 

utvärderas och filtreras med hjälp av ett antal kriterier som är viktiga för individen i 

fråga (Jobber & Fahy, 2009, s.61). Solomon (2009, s.367-368) menar att vid en vägning 

av olika alternativ är det egenskaperna som skiljer alternativen åt som är viktiga snarare 

än de attribut som alternativen har gemensamt. Ifall någon tycker att maten på 

exempelvis Max och McDonalds smakar ungefär likvärdigt och att priset är detsamma 

kommer det att vara andra faktorer som kommer att påverka valet. Dessa faktorer skulle 

exempelvis kunna vara socialt ansvarstagande, men som nämnt gäller det att den 

potentiella kunden känner till detta ansvarstagande vid utvärderingen av alternativen då 

en hungrig person troligen inte sätter sig och läser olika restaurangers hemsidor innan 

denne fattar sitt beslut. 
 

Beslutsprocessens omfattning kommer att bero på hur engagerad konsumenten är i 

beslutet. Ett mer rutinmässigt köp kräver oftast inget stort tankearbete utan kan i vissa 

fall till och med göras på impuls. Ifall det handlar om mer komplexa inköp, såsom vid 

köp av en bostad, kommer konsumenten troligen att göra omfattande 

informationssökningar och noggrant utvärdera alternativen. (Jobber & Fahy, 2009, s.62-

62) Konsumentens engagemang i miljö- och hälsofrågor kommer troligen ha stor 

inverkan på hur pass viktigt valet av snabbmatsrestaurang blir, sett ur ett CSR-

perspektiv. För en konsument som inte bryr sig om dessa frågor kan det vara rimligt att 

anta att smaken på maten kommer att ha stor inverkan på beslutet, så även bekvämlighet 

i form av närhet till restaurangen i fråga. Efter köpet finns det möjlighet att 

konsumenten upplever obehag, så kallad kognitiv dissonans, ifall denne tvekar över ifall 

köpbeslutet var riktigt (Jobber & Fahy, 2009, s.63). I vanliga fall innebär köp av fel 

hamburgare inga stora ekonomiska bekymmer, som vid köp av en bostad, men valet kan 

innebära moraliska kval ifall konsumenten känner att denne kunde ha gjort ett bättre 

miljöval eller valt ett hälsosammare alternativ. Dessa moraliska kval skulle möjligen 

kunna påverka framtida köp ifall konsumenten tänker mer på miljö- och hälsofrågor i 

nästa beslutsprocess. 
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Konsumenterna är mer eller mindre öppna för nya influenser under de olika stegen i 

köpprocessen, som illustreras i figur 6. För att nå ut till kunden på bästa sätt gäller det 

för företaget att nå kunden under den period som denne är som mest öppen. (Court et 

al., 2009) Sociala faktorer såsom social status kommer att påverka konsumentens 

köpprocess men även olika omständigheter kommer ha en effekt, såsom vilken situation 

kunden befinner sig i, exempelvis om personen är utsatt för tidsbrist. (Boström & 

Hernant, 2010, s 96-97). 

 

 
Figur 6. Visar konsumentens köpprocess. (Egen figur) 

Denna teoretiska referensram sammanfattas kort och kopplas till den praktiska metoden 

genom de enkätfrågor vi skapat, vilka kommer att behandlas vidare i kapitel 5. 

Enkätfrågorna och deras koppling till teorin ses i appendix 2. 

  

Upptäcker behov Söker information Jämför alternativ Genomför köp Efterköpsbeteende 
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4. Företagsbeskrivning 
I detta kapitel presenteras företaget vår studie utgått från, nämligen Max 

Hamburgerrestauranger AB. 

Max Hamburgerrestauranger AB startade sin verksamhet 1968 då grundaren Curt 

Bergfors öppnade sin första grill i Gällivare. Två år senare inleddes företagets 

expansion genom öppnandet av en restaurang i Skellefteå. (Max, 2012c) Sedan dess har 

expansionen fortsatt och 2011 hade Max 86 restauranger, varav en i Oslo i Norge, och 

över 3000 anställda (Max, 2012d). Företagets mål är att ha 100 restauranger i Sverige år 

2014. Under 2000-talet har Max även sett en ökning i omsättning, vilken gick från cirka 

200 miljoner 1998 till 1,5 miljarder 2011. (Max, 2012e) Detta kan ställas i förhållande 

till företagets resultat efter finansiella poster som även det har ökat från cirka 20 

miljoner 1998 (Max, 1999, s.3) till cirka 140 miljoner 2011 (Max, 2012f, s.3). Denna 

ökning har inneburit att företaget idag är den näst största hamburgerkedjan i Sverige. 

(Max, 2012e)  
 

Max är idag ett av Sveriges ledande företag inom branschen vad gäller arbetet med 

CSR. Enligt Max själva började deras miljöarbete under 2007 och togs till en ny nivå 

under 2008 genom att bland annat med hjälp av speciella menyer ge gästerna 

möjligheten att välja klimatsmarta alternativ. De beslutade sig för att ta sitt fulla 

miljöansvar och har sedan 2008 planterat träd i bland annat Afrika för att 

klimatkompensera sin verksamhet. Max planterade 70 000 träd i Uganda under 2011 

vilket inte bara miljökompenserade utan även ledde till arbetstillfällen för 

lokalbefolkningen. 2010 tog Max nästa steg i miljöarbetet och öppnade sin första 

miljöklassade restaurang. Sedan dess har alla deras restauranger byggts enligt modellen 

Max miljöhus, som bland annat drivs av el från vindkraft, har solcellspaneler på taket 

och värms av fjärr- eller bergvärme. (Max, 2012b) 2009 vann Max VD Richard 

Bergfors utmärkelsen “Årets gröna kapitalist” som Veckans Affärer står för (Max, 

2012c). Både 2011 och året därpå korades Max till branschetta enligt undersökningen 

”Sustainable brands” när det gäller arbete med miljöfrågor. (Max, 2012b) 2011 vann 

Richard Bergfors även priset Corporate Social Responsibility Award for Leadership 

som delas ut av föreningen Young Presidents’ Organization (Max, 2012c) som är ett 

världsomfattande nätverk för unga ledare (YPO, 2012). 
 

Max har även satsat på att erbjuda hälsosamma alternativ till sina kunder sedan 2003. 

Just detta år införde Max Delifresh som bestod av tre nyckelhålsmärkta menyer. Max 

började även samma år redovisa sin hälsoinriktning i vad de själva kallar ett fettbokslut 

som därefter har släppts årligen. 2005 blev Max första hamburgerrestaurang att erbjuda 

en Low carb-hamburgare och två år senare lanserade företaget även en GI-burgare. I sitt 

arbete med att göra sin mat mer hälsosam har företaget reducerat mängden fett i sin 

meny med nästan 1300 ton mellan åren 2003 till 2011. Max blev även 2011 den första 

restaurangen som certifierats för nyckelhålet för restauranger, vilket innebär att alla 

medlemmar i personalen genomgått en utbildning i vad nyckelhålsmärkningen innebär. 

(Max, 2012a)  
 

Enligt våra observationer informerar Max om en del av sin klimatverksamhet även i 

restaurangerna, om än i liten skala. Redan vid entrén möts kunderna av Max miljöarbete 

i och med en stor skylt bredvid dörren som lyder “100 % klimatkompenserad”. Bredvid 

varje hamburgare finns dess klimatpåverkan, mätt i utsläpp av koldioxid, utskrivet. 

Denna text är dock relativt liten och kan upplevas svår för kunderna att se. Sopsortering 
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finns till viss del men Max erbjuder inget särskilt inkast för plast såsom sugrör eller 

bestick utan dessa slängs tillsammans med pappersskräp. Delifresh-menyerna har en 

egen panel i menyn. Denna panel är dock mindre än motsvarande för övriga menyer. En 

del av hamburgarna är märkta med nyckelhålet men även denna märkning är relativt 

liten. 
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5. Metod 
Här kommer vi att presentera de metoder vi har använt oss av vid de olika momenten av 

datainsamling. Kapitlet börjar med utformning av enkäten, går igenom genomförandet 

då vi delade ut enkäten och avslutas med en analys av studien. 

För att svara på vår studies frågeställning valde vi att använda oss av enkäter. Att välja 

att genomföra en enkätstudie har både för- och nackdelar. Enkäter genererar ofta en 

relativt liten kostnad i form av porto eller ingen kostnad då det numera finns möjlighet 

att genomföra enkätstudier via internet. Möjligheten till ett större urval och till en större 

geografisk spridning talar också för en enkätstudie i jämförelse med intervjuer. Enkäter 

ger även respondenten tid att fundera innan personen svarar. De främsta nackdelarna 

med enkätstudier är den stora sannolikheten för bortfall samt att det inte finns någon 

möjlighet för följdfrågor eller att förklara något om respondenten inte förstår en fråga. 

(Björklund & Paulsson, 2003, s.70; Bryman, 2011, s.228-231) I vårt fall delade vi själva 

ut enkäten och fanns tillgängliga medan respondenterna svarade vilket gjorde att vi 

kunde hjälpa till att förklara ifall de inte förstod. 

5.1. Enkäten 
I skapandet av vår enkät började vi med att utgå från den teorigrund som vår studie 

bygger på. Utifrån dessa tog vi fram ett antal frågor som var ämnade att fånga 

kundernas syn på hur väl Max har lyckats med sitt arbete inom ramarna för dessa 

teorier. Frågorna inom området branding handlade exempelvis om ifall kunderna 

upplever att Max arbetar bättre med miljö- och hälsofrågor än sina konkurrenter medan 

frågorna inom förtroende handlade om ifall kunderna anser att Max är ett pålitligt 

företag. En fullständig redogörelse för vilka frågor som är kopplade till vilka teorier 

finnes i Appendix 2. Utöver teorifrågorna lade vi även till några vanliga testvariabler, 

nämligen kön och ålder. Dessa variabler användes eftersom vi inte hade tid och 

möjlighet att utföra ett slumpmässigt urval. Vi var därmed intresserade av att se hur väl 

våra respondenter representerade vår tilltänkta målpopulation, nämligen Sveriges 

befolkning - eller möjligen befolkningen i Umeå och Stockholm, ifall 

generaliserbarhetskraven ska hårdras. Denna typ av urval kallas kvoturval (Bryman, 

2011, s.197-199). Vi tyckte dessutom att det vore intressant att se ifall utbildningsnivå 

skulle ha någon påverkan på hur pass medvetna kunderna var om Max miljö- och 

hälsoprofil varvid vi inkluderade en fråga om även detta. 
 

Till sist skrev vi ett antal frågor vars syfte var att mäta kundernas miljö- och 

hälsomedvetenhet. Vi valde att endast inkludera två frågor om miljömedvetenhet och 

två frågor om hälsomedvetenhet. Detta för att hålla enkäten så kort som möjligt och 

därmed minska risken för eventuellt bortfall. Vi är medvetna om att detta även minskar 

bredden på dessa variabler något men vi anser att detta vägs upp av möjligheten till fler 

respondenter. Variablerna miljö- och hälsomedvetenhet mättes således på en skala från 

2-14. 
 

Vi valde att använda oss av en sjugradig Likertskala för majoriteten av frågorna. 

Likertskalor är vanliga vid mätningar av attityder, vilket är fallet i vår enkät, och är både 

lätta för respondenterna förstå samt lätta att arbeta med vid kodningen av data (Bryman, 

2011, s.157). Vi övervägde även att inkludera kunskapsfrågor angående Max miljö- och 

hälsopolicy istället för att låta respondenterna själva värdera sina kunskaper. Givetvis 

finns det för- och nackdelar med båda metoderna. Att mäta respondenternas kunskap 

genom att ställa frågor om hur Max arbetar skulle kunna tänkas ge en bättre indikator på 

hur väl kunderna faktiskt känner till företagets miljö- och hälsoarbete. Detta skulle dock 
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innebära antingen användandet av öppna frågor, som ofta har låg svarsfrekvens och 

dessutom är svåra att koda (Bryman, 2011, s.244-245), eller flervalsfrågor där det finns 

möjlighet för respondenterna att gissa rätt svar även fast de inte egentligen har kunskap i 

frågan. Att låta kunderna själva skatta sin kunskap skulle kunna innebära att svårigheter 

då detta innebär en subjektiv bedömning av hur pass väl kunderna känner till Max 

miljö- och hälsoarbete. Vi ansåg dock att fördelarna med denna metod övervägde 

nackdelarna. 
 

För att försäkra oss om att det inte rådde några oklarheter och för att minska risken för 

missförstånd valde vi att testa enkäten på ett antal respondenter och låta dessa 

kommentera frågorna innan vi påbörjade vår datainsamling. I detta test framkom det att 

orden “Max hälsopolicy” samt “Max arbete med hälsa” var något otydliga och en 

respondent undrade ifall det gällde personalens hälsa, restaurangens hygien eller något 

annat. Vi lade därför till en förklarande text i inledningen av enkäten. Vi insåg även att 

påståendet “Jag försöker röra på mig minst en halvtimme per dag ” kan vara något 

missvisande då somliga motionerade en timme varannan dag och visste därmed inte vad 

de skulle svara. I och med detta valde vi att formulera om påståendet till “i genomsnitt 

en halvtimme per dag”. Några av testpersonerna ansåg att vi borde ha haft med 

alternativen ”vet ej” eller ”ingen åsikt” medan andra tyckte det var bra att vi inte hade 

det. Då åsikterna var delade valde vi att inte ändra detta. Den slutgiltiga enkäten ses i 

appendix 1. 

5.2. Urval 
Målpopulationen är den grupp som en forskare vill studera och dra slutsatser om 

(Ejlertsson, 2005, s.16) Då vår studie syftar till att undersöka ifall Max kunders syn på 

företagets miljö- och hälsopolicy stämmer överens med den miljö- och hälsoprofil som 

företaget förmedlar utgörs vår målpopulation av Max kunder. 
 

När en målpopulation har fastställts finns det olika metoder för att välja ut en mindre 

population att studera. För att säkerställa att en studie är helt och hållet objektiv bör ett 

obundet slumpmässigt urval användas. Detta urval innebär att ett antal individer helt 

slumpmässigt väljs fram ur en rampopulation, i vårt fall befolkningen i Umeå och 

Stockholm. (Bryman, 2011, s.183) Ett obundet slumpmässigt urval är dock svårt och 

ofta resurskrävande att åstadkomma i praktiken (Bryman, 2011, s.196). Vi valde därför 

att, på grund av bristande tid och resurser, använda oss av en typ av bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att vi har undersökt individer som varit lättillgängliga. Urvalet gick till så 

att vi ställde oss utanför Max restauranger och frågade folk som var på väg in i 

restaurangen ifall de kunde tänka sig att fylla i vår enkät. Datainsamlingen skedde under 

specifika timmar på dygnet några dagar i början av december, vilket kommer att 

redovisas mer i detalj nedan.  
 

Det faktum att vi valde att samla in data mellan specifika tider innebär att det finns en 

risk att vi inte fångat in individer som inte har möjlighet att äta på Max under just de 

specifika tiderna, såsom människor som arbetar dagtid. Dessa hade möjligen kunnat 

fångas upp ifall vi hade valt att stå utanför Max under lunchtimmarna. Vi anser dock att 

sannolikheten att få folk att svara på en enkät hade varit märkbart lägre under dessa 

timmar eftersom att vi av egen erfarenhet noterat att folk generellt är relativt stressade 

på just lunchrasten och har troligen inte tid att stanna upp för att fylla i en enkät. Denna 

tanke förstärktes ytterligare av det faktum att de allra flesta som avböjde att svara på 

enkäten svarade att de inte hade tid, trots att vi valde att stå ute mellan 

rusningsperioderna lunch och middag. Vårt val av tidpunkt för datainsamling handlade 
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således om en avvägning mellan möjligheten att fånga upp så många olika respondenter 

som möjligt och möjligheten att få några svar överhuvudtaget. 

5.3. Datainsamling 
Själva utdelningen av enkäter skedde mellan 29:e november och 5:e december 2012. 

Målet var att få in cirka 100 enkäter från Max kunder i blandade åldrar och gärna en så 

jämn könsfördelning som möjligt. 
 

Den första enkätutdelningen skedde den 29:e november i Umeå, där det finns två Max- 

restauranger. Vi delade på oss och ställde oss utanför båda dessa. Vi bestämde oss för 

att dela ut enkäter från klockan 13.00 till 14.00. Denna tid är efter lunchtid och vi ansåg 

att folk kanske skulle vara mindre stressade vilket skulle leda till fler svar. Vid Max E4 

passerade sju personer under denna timme varav en svarade på enkäten. Vid Max som 

ligger i centrum passerade 47 människor varav sex svarade. Anledningen till att folk 

inte ville svara uppgavs vara tidsbrist. Att det var kallt och blåste påverkade troligen 

också. Då båda Max i Umeå har sina utgångar utomhus blev respondenterna tvungna att 

svara på enkäten utomhus vilket troligen minskat svarsfrekvensen. 
 

Vi hade även tänkt dela ut enkäter under den 30:e november men på grund av vädret, 

som var betydligt sämre än föregående dag, och den låga svarsfrekvensen dagen innan 

valde vi att ställa in. Då målet var 100 och vi bara fått in sju enkätsvar beslutade vi att 

en av författarna skulle åka till Stockholm i förhoppningen att få fler svar. Detta då 

utbudet av Max-restauranger är större och att det bor fler människor där. 
 

Utdelningen i Umeå skedde efter detta under totalt två timmar utanför Max i centrum. 

Max E4 valdes bort då denna restaurang hade ytterst få kunder i jämförelse med max i 

centrum under föregående utdelningstillfälle. De två timmarna var uppdelade på en 

halvtimme på förmiddagen och en halvtimme på eftermiddagen den 4:e och 5:e 

december. Totalt passerade 61 personer under dessa två timmar men ingen ville svara på 

enkäten. Under båda dessa dagar låg temperaturen i Umeå på cirka -15°C vilket troligen 

var den största bidragande faktorn till att vi inte fick in några svar. 
 

I Stockholm delades enkäter ut under totalt tio timmar. Här finns totalt 12 restauranger 

varav två ligger på Arlanda. Den 4:e december under lunchen, mellan 11.00 och 11.30 

delades enkäter ut utanför Max på Vasagatan i centrala Stockholm. Tanken var hög 

omsättning och att många eventuellt har tid då centralstationen ligger bredvid Max och 

folk ändå måste vänta på sitt tåg och dylikt. Detta visade sig dock vara delvis fel. 

Omsättningen på människor var mycket hög, nästan 100 personer passerade på 30 

minuter. Dock visade det sig att i princip alla hade bråttom till tåg eller bussar eller bara 

inte hade tid. Vädret, som inte var det bästa, kan dessutom precis som i Umeå ha spelat 

roll då respondenterna var tvungna att stå utomhus och svara på enkäten. Totalt 

genererade detta två svar. 
 

Efter att ha stått på Vasagatan flyttades datainsamlingen till Max som ligger i Kista 

galleria där insamling skedde mellan 12.30 till 16.30. I Kista galleria har Max två 

ingångar, både en utomhus och en inomhus. Med tanke på erfarenhet från Umeå och 

Vasagatan valdes ingången som låg inomhus. Trots att det var eftermiddag och vardag 

var det relativt bra genomströmning på Max. Att stå inomhus och att folk var betydligt 

mindre stressade i allmänhet då det var vardag och eftermiddag påverkade en hel del. 

Många fler hade tid att svara och flera stannade även och pratade efteråt vilket tyder på 
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att de tyckte ämnet vi valt var intressant. Fyra timmar i Kista galleria genererade 37 

svar. 
 

För att se ifall det var lättare att få svar senare på eftermiddagen och på kvällen så 

delades enkäter ut på Max restaurang på Hamngatan vid kungsträdgården i centrala 

Stockholm mellan 17.30 och 18.00. Precis som vid Vasagatan var respondenterna 

tvungna att stå utomhus vilket troligtvis påverkade svarsfrekvensen. Även här var 

många stressade och tidsbrist angavs som orsaken varför flertalet inte svarade. 

Genomströmningen var mindre vilket med stor sannolikhet berodde på att det inte var 

lunchtid men även på läget. Precis som på Vasagatan kändes det varken värt det eller 

riktigt möjligt att stå längre än 30 minuter på grund av kylan och dålig svarsfrekvens. 

Resultatet blev fyra svar. 
 

Den 5:e december var planen att stå vid de två Max-restauranger som finns på Arlanda. 

Vi ansåg att det skulle kunna ge en högre svarsfrekvens då restaurangerna här, precis 

som i Kista galleria, ligger inomhus. Dessutom har de eventuella respondenterna 

generellt inte så mycket att stressa till mer än planet.  
 

Förutsättningarna ändrades helt då det visade sig vara problem för plan att landa och 

lyfta på Arlanda på grund av vädret. På hela förmiddagen gick i princip inga plan. 

Under dessa förutsättningar delades enkäter ut vid Max-restaurangen vid terminal 5. Det 

visade sig att i väntan äter troligen fler än vanligt på Max och då de inte hade något att 

stressa till då deras plan var inställda och nästa gick först några timmar senare var det 

flera som tog sig tid att svara på enkäten. Flera respondenter uttryckte att det var skönt 

att något hände i den långa väntan och skönt att kunna prata om annat än den miserabla 

situationen de befann sig i. Mellan 10.00 och 12.00 genererades 24 svar. 
 

Nästa datainsamling skedde mellan 12.15 och 14.15 på Max andra restaurang på 

Arlanda som ligger vid terminal 4. Till skillnad från Max vid terminal 5 så ligger denna 

restaurang innanför säkerhetskontrollen vilket borde ha inneburit att folk var mindre 

stressade och hade mer tid att svara på enkäten Även vid denna Max-restaurang på 

Arlanda var de flesta positiva till att svara på enkäten. Däremot var det färre som åt här 

då många stannade utanför säkerhetskontrollen där det finns mer att göra än inne på 

terminal 4. Vi fick in 19 svar, vilket är en något lägre svarsfrekvens än i terminal 5, 

varav en person som inte fyllde i hela då dennes plan skulle ”boarda”. 
 

När även författarens plan blev inställt begav sig denne åter till Max vid terminal 5 för 

att dela ut enkäter. Denna gång skedde datainsamlingen i drygt en timme vilket räckte 

för att få in de sista enkäterna som behövdes för att nå vårt mål på 100 stycken, vilket vi 

överskred något då vi totalt samlade in 103 enkäter. Generella slutsatser från Stockholm 

är att när det gick att stå inomhus ökade detta svarsfrekvensen samt att folk i centrala 

Stockholm var mer stressade och mindre svarsbenägna än de i gallerior och flygplatser.  
 

Det var även lättare att få kvinnor att svara på enkäten. Män som var i sällskap med en 

kvinna var lättare att få att svara ifall kvinnan också gjorde det. Att få yngre och äldre 

att svara var lättast, de äldre tyckte eventuellt synd om oss och ville hjälpa ambitiösa 

studenter. Många har nog också egna barn som gjort liknande enkätstudier. Yngre kan 

nog sätta sig in i hur det är och sympatisera med oss då flera säkert studerar på 

universitet eller gymnasium och har själva delat ut enkäter. De som var svårast till att få 

att delta var personer i medelåldern generellt men främst män. Många av dem är 
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troligen mitt uppe i karriären och har glömt hur det var när de själva stod och delade ut 

enkäter. Datainsamlingen sammanfattas i tabell 1. 

 

Datum: Plats: Antal: 

29 november Umeå City + E4 6 

4 december Umeå City 0 

4 december Stockholm Vasagatan 2 

4 december Stockholm Kista 37 

4 december Stockholm Hamngatan 4 

5 december Umeå City 0 

5 december Stockholm Arlanda 1 24 

5 december Stockholm Arlanda 2 19 

5 december Stockholm Arlanda 1 11 

  Totalt: 103  

Tabell 1. En sammanfattning av datainsamlingsprocessen. 

5.4. Bortfall 
Att drabbas av bortfall är vanligt när det kommer till enkäter. För att minimera risken 

för ett stort bortfall finns det vissa metoder som kan nyttjas. En av de främsta åtgärderna 

kan vara att skicka med ett följebrev där bland annat syftet med enkäten och hur svaren 

kommer behandlas förklaras. Att längre enkäter i snitt har ett högre bortfall är inte 

förvånande, enligt Bryman (2011, s.165) har det visat sig i flera studier att korta enkäter 

har högre svarsfrekvens. En lång enkät kan bli för lång och omfattande för att 

respondenterna ska orka svara på alla frågorna. (Bryman, 2011, s.165) 
 

Externt bortfall innebär att respondenter inte väljer att besvara enkäten överhuvudtaget 

(Bryman, 2011, s.192). De flesta som valde att inte svara på enkäten angav anledningen 

tidsbrist, både i Umeå och i Stockholm. Skillnaden var dock att i Umeå hade folk 

åtminstone tid att förklara varför de inte ville delta. I Stockholm sprang flera bara förbi 

vilket kan tolkas som tidsbrist eller ointresse. På Arlanda var det en respondent som inte 

fyllde i hela enkäten utan valde att avbryta. Detta berodde på att dennes plan började 

boarda. 
 

Vi tror även att vädret och det faktum att de flesta Max restauranger vi stod utanför hade 

ingången utomhus påverkade väldigt många. Hur många som valde att inte svara på 

grund av tidsbrist och hur många som påverkades av vädret är därför svårt att säga. För 

många har det säkerligen varit en kombination av båda. 
 

Internt bortfall sker när respondenter inte svarar på en fråga (Bryman, 2011, s.320). I 

vårt fall fick vi ett bortfall på frågorna: 

- Max tar ansvar när det gäller… 

- Genom att besöka Max får jag kunskap om deras… 

- Jag anser att Max är ett pålitligt företag 

- Jag tycker Max jobbar bättre än Mc Donalds när det gäller… 

- Jag anser att Max hamburgare räknas som skräpmat 

Här har fem av respondenterna som inte svarat skrivit ”vet ej” på sidan. Detta beror 

troligen på att de inte anser sig veta och har därmed ingen åsikt. För dessa respondenter 

har vi valt att tolka svaret “vet ej” som värdet 4 på skalan, vilket skulle motsvara 

svarsalternativet “varken håller med eller inte”. Det finns en viss distinktion mellan att 

inte veta tillräckligt för att kunna svara på en fråga och att ställa sig neutral i samma 
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fråga men eftersom vi inte inkluderat alternativet ”vet ej” i vår enkät har vi valt att låta 

alternativet 4 representera båda dessa fall.  

 

Två respondenter valde dessutom att inte svara på dessa frågor alls. Det var även två 

respondenter som valde att inte ange sin ålder. Detta bortfall var för litet för att vi skulle 

anse att det påverkar våra resultat i någon större utsträckning. Flera respondenter, 25 

stycken, valde dessutom att inte rangordna vilka faktorer som är viktigast vid deras val 

av restaurang utan kryssade i ett antal alternativ. Dessa svar valde vi att ta med men 

noterade dem med en fyra, medan de rangordnade alternativen markeras med antingen 

1, 2 eller 3. En del respondenter valde dessutom att inte svara på frågan varför de 

rekommenderar Max till vänner och bekanta. I de fall där respondenterna dessutom 

svarat 1 eller 2 på föregående fråga, “Jag rekommenderar Max till vänner/bekanta” 

antog vi att respondenterna inte rekommenderar Max till andra och fyllde därför i detta 

alternativ. 

5.5. Kritik mot enkätstudien 
Genom att vi själva delade ut enkäten hade vi möjlighet att möta våra respondenter. Det 

var flera som reagerade på att vi inte hade ”vet ej” eller ”ingen åsikt” som alternativ på 

frågorna. Flera efterfrågade detta och några valde att skriva “vet ej” själva eller bara 

lämna frågan tom. Vi diskuterade länge om vi skulle ha ”vet ej” som alternativ då det 

även bland de som testade enkäten fanns personer som tyckte det saknades. Vi kom 

dock fram till att risken med ett sådant alternativ var att många respondenter hade valt 

”vet ej” för att de inte orkade läsa frågan eller bara ville bli klara fort. Risken att de 

istället kryssat i alternativet 4 finns vilket vi varit medvetna om. Att dela ut enkäten 

själva hade sina nackdelar, bland annat kan vi ha påverkat respondenterna omedvetet 

när vi besvarat deras frågor om enkäten. Vi har dock försökt minimera detta genom att 

dela ut enkäten till flera samtidigt och inte stå och bara vänta på att respondenten ska 

fylla i sin enkät. Detta minskade den personliga kontakten mellan respondenterna och 

oss som författare. 

5.6. Analys av data 
För att få en överblick över vårt stickprov började vi med att göra diagram över köns- 

och åldersfördelningen samt över vilken utbildning våra respondenter har. Efter detta 

testade vi korrelationer mellan ett antal frågor för att se samband mellan de variabler vi 

har mätt med hjälp av vår enkät. Dessa korrelationer testades med hjälp av Spearmans ρ, 

vilket är en vanlig metod för att testa samband mellan variabler av ordinal karaktär, det 

vill säga variabler som bara kan anta vissa värden, i vårt fall siffrorna 1-7 för de flesta 

av variablerna, men där dessa värden är rangordnade (Bryman, 2011, s.329). Vi var 

intresserade av att se om det fanns något samband mellan hur pass intresserade våra 

respondenter var av exempelvis miljöfrågor och andra indikatorer såsom om de 

upplever att Max är ett ansvarsfullt företag. Miljövariabeln togs fram genom att 

summera svaren på frågorna “Jag källsorterar noggrant” och “Jag väljer bekvämlighet 

framför miljövänliga alternativ när det kommer till transport”. För hälsovariabeln 

summerades svaren på frågorna “Jag försöker röra på mig i genomsnitt minst en 

halvtimme per dag” och “Jag brukar ersätta pommes med nyttigare alternativ”. I alla 

korrelationstest beräknades även p-värden, det vill säga sannolikheten att en korrelation 

endast beror på slump snarare än ett faktiskt samband. Vi noterade att alla variabelpar 

som visade någon antydan till ett samband, i detta fall korrelationer större än 0,25, var 

signifikanta på en nivå av 1 %, samt att några av de svagare korrelationerna var 

signifikanta på nivån 5 %. Ifall ett korrelationstest är statistiskt signifikant på en viss 

nivå noteras detta automatiskt av den mjukvara vi använde för våra analyser, SPSS, och 
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vi valde att inkludera dessa noteringar i våra korrelationstabeller för att ge läsaren en 

möjlighet att själv bedöma korrelationernas statistiska signifikans. 
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6. Empiri 
I detta kapitel kommer vi presentera de data vi samlat in via vår enkätstudie. 

6.1. Jämförelse av stickprov och målpopulation 
Vårt mål var att försöka få en åldersspridning liknande de spridningar som råder i de 

områden där vi stod och delade ut enkäten eftersom vi inte visste hur åldersspridningen 

såg ut bland Max kunder, vilken troligen även skilde sig åt mellan restauranger. I vårt 

fall jämförde vi vår åldersfördelning med fördelningarna i Stockholms län och Umeå 

kommun. Procentuellt har folkmängden i båda områdena en liknande åldersfördelning. I 

båda områdena är den största andelen åldrarna 25-44 år (SCB, 2012).  

Det är tydligt att de flesta av respondenterna var i åldern 20-30 år. Den åldersfördelning 

vi fick bör dock ses med hänsyn taget till var vi stod och vid vilka tider. Det är troligen 

oftast studenter och arbetslösa som har tid och möjlighet att shoppa under en 

eftermiddag i exempelvis en galleria. På samma sätt finns det många unga som åker 

utomlands under lågsäsongen. Vi noterade även när vi stod utanför restaurangerna att 

det generellt är fler yngre människor som äter på Max. Jämfört med 

åldersfördelningarna i Stockholms län och Umeå kommun har vårt stickprov således en 

viss övervikt i åldersgruppen 20-30 år, vilket illustreras i figur 7. Grovt räknat utgör 

Umeå kommuns befolkning 6% av de sammanlagda befolkningarna i Umeå och 

Stockholm (SCB, 2012) vilket innebär att vårt stickprov är representativt för båda 

befolkningarna eftersom respondenterna från Umeå utgör 6% av de totala 

respondenterna. 

 

Figur 7. Åldersfördelningar i Umeå och Stockholm samt bland våra respondenter. Källa: 

SCB, 2012. 

Även när gäller fördelningen mellan könen ser vi liknande situationer i både Stockholm 

län och Umeå kommun, nämligen i princip en jämn fördelning, 50 % både män och 

kvinnor (SCB, 2012). Denna fördelning ville vi uppnå vid vår enkätutdelning. 

Dessvärre blev resultatet att cirka 1/3 av våra respondenter var män och 2/3 var kvinnor, 

vilket belyses i figur 8. Detta beror nog främst på att det möjligen är fler kvinnor som 

shoppar i gallerior samt att kvinnorna generellt var mer positivt inställda till att svara på 

enkäten. 
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Figur 8. Könsfördelningen bland våra respondenter 

För att se om utbildningsnivå var en faktor i hur intresserade eller hur stor kunskap 

respondenterna hade om Max arbete med CSR frågade vi om lägsta fullgjorda 

utbildning. Resultatet, som finnes i figur 9, visar att de flesta hade examen från 

universitet medan större delen av återstoden hade fullgjort en gymnasieutbildning. Ett 

fåtal hade bara gått ut grundskolan men dessa bestod av ett fåtal unga personer som 

fortfarande gick på gymnasiet. Utbildningsnivån hänger ihop med åldersspridningen då 

de flesta studenter fortfarande ej har en examen från universitetet medan de flesta äldre 

har tagit examen.  

 

Figur 9. Fördelningen av respondenternas utbildningsnivå. 
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6.2. Resultat från övriga enkätfrågor 

6.2.1. Låg kunskap om Max sociala ansvarstagande 

Syftet med vår studie var att se ifall Max lyckats nå ut till sina kunder när det gäller 

företagets arbete med miljö- och hälsofrågor. Resultaten, som ses i figur 10, visar 

tydligt att mycket få kunder 

har kunskap om Max 

miljöpolicy. Över 50 % 

svarade att de inte har 

någon kunskap alls. Inte 

ens tio av de cirka hundra 

respondenterna angav ett 

svarsalternativ över 4, 

vilket är ett svar som skulle 

kunna ses som en relativt 

god insikt i Max 

miljöarbete. Detta talar för 

sig själv, Max har inte 

lyckats nå ut till sina 

kunder när det gäller 

kommunikationen 

angående företagets 

miljöpolicy. 

 

Figur 10. Fördelningen bland svaren på frågan “Jag har kunskap om Max miljöpolicy” 

När det gäller Max 

hälsopolicy var det ännu 

fler som inte hade någon 

kunskap alls, vilket visas i 

figur 11. I detta fall var det 

över 60 % av 

respondenterna som valt 

svarsalternativet 1. Det var 

även ännu färre än vid 

frågan angående Max 

miljöpolicy som valt ett 

alternativ ovanför 4. Vi 

anser därför att Max har 

lyckats dåligt med att nå ut 

till kunderna när det gäller 

företagets miljöpolicy och 

ännu sämre när det kommer 

till deras hälsopolicy. 

 

Figur 11. Fördelningen bland svaren på frågan “Jag har kunskap om Max hälsopolicy” 
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6.2.2. Tar Max sitt sociala ansvar? 

När det gäller frågan ifall respondenterna anser att Max tar sitt miljöansvar, vars resultat 

redovisas i figur 12, har de flesta valt alternativet 4, vilket är i mitten av skalan. Detta 

kan bero på att de tycker att 

Max miljöarbete varken är 

bra eller dåligt, eller att de 

helt enkelt inte vet och 

därför valt alternativet 4 

som en motsvarighet till 

”vet ej”. Bland de övriga 

respondenterna var det fler 

som valde ett alternativ 

under 4 än de som valde ett 

alternativ högre än 4. Max 

har troligen inte nått ut till 

kunderna på det sätt de vill 

då de tillfrågade generellt 

inte tyckte att företaget tar 

sitt ansvar när det gäller 

miljö.  

 

Figur 12. Fördelningen bland svaren på frågan “Max tar sitt ansvar när det gäller miljö” 

Precis som tidigare var siffrorna sämre när det gäller Max hälsoarbete. 

Svarsfördelningen när det 

gäller denna fråga ses i 

figur 13. Precis som vid 

frågan angående Max 

miljöarbete har de flesta 

valt alternativet 4. I princip 

alla de övriga 

respondenterna valde dock 

alternativet 3 eller lägre. 

Det var enbart några få, 

färre än tio, som ansåg att 

Max tar sitt hälsoansvar. 

Mycket hänger nog ihop 

med hur stor kunskap 

kunderna själva har om 

Max utbud av mer 

hälsosam mat. Många ser 

troligen dessutom Max som 

en snabbmatskedja vilket 

för många är synonymt 

med ohälsosam mat.  

Figur 13. Fördelningen bland svaren på frågan “Max tar sitt ansvar när det gäller hälsa” 
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6.2.3. Miljö- och hälsomedvetna respondenter 

För att se hur stort intresse som fanns för miljöfrågor samt hur miljömedvetna 

respondenterna var ställde vi två kontrollfrågor, nämligen “Jag källsorterar noggrant” 

och “Jag väljer bekvämlighet framför miljövänliga alternativ när det kommer till 

transport”. Dessa 

adderades så att den 

högsta möjliga siffran 

blev 14 medan det lägsta 

möjliga resultatet var 2. 

Majoriteten av 

respondenterna ansåg att 

deras miljömedvetenhet 

var hög då de flesta låg på 

ett resultat på 8 eller 

högre. Fördelningen av 

respondenternas 

miljömedvetenhet 

redovisas i figur 14. 

Resultatet 0 i denna figur 

indikerar ett internt 

bortfall, det vill säga en 

respondent som inte 

svarat på dessa två frågor. 

Figur 14. Fördelningen bland respondenternas miljökunskap. 

Precis som för miljömedvetenheten ville vi mäta hur hälsomedvetna våra respondenter 

är. Detta gjorde vi via frågorna “Jag försöker röra på mig i genomsnitt minst en 

halvtimme per dag” och 

“Jag brukar ersätta 

pommes med nyttigare 

alternativ” och 

svarsfördelningen visas i 

figur 15. Siffrorna var 

generellt högre här än när 

det gäller miljö. Nästan 

20 % hade det maximala 

resultatet 14. Även här 

kan det ha varit svårt att 

utifrån frågorna uppskatta 

hur hälsomedvetna 

respondenterna faktiskt 

var.  

 

 

Figur 15. Fördelningen bland respondenternas hälsokunskap. 
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6.2.4. Kunderna väljer smak och pris, inte miljö och hälsa 

För att ta reda på hur företagens arbete med CSR påverkar kunderna vid valet av 

restaurang frågade vi vilka faktorer som avgör vid valet av restaurang. På klar första 

plats kom hur maten smakar, 53 respondenter angav att detta var den viktigaste faktorn 

vid valet av restaurang. Priset på maten rankades som viktigast av 5 respondenter, näst 

viktigast av 23 respondenter samt på tredje plats av 22 respondenter. Restaurangens läge 

angavs vara viktigast av 10 respondenter, näst viktigast av 16 respondenter samt på 

tredje plats av 25 respondenter. Miljöansvar rankades inte som viktigast av någon 

respondent och totalt angav endast 15 respondenter att detta var viktigt vid valet av 

restaurang. Tillgången till nyttiga alternativ rankades som viktigast av 5 respondenter, 

näst viktigast av 5 respondenter samt på tredje plats av 7 respondenter. Totalt svarade 

27 personer att nyttiga alternativ var viktigt vid valet av restaurang. Vi ser därmed att 

respondenterna generellt inte ansåg att ett utbud av nyttigare alternativ eller miljöansvar 

var viktigt vid val av restaurang utan de viktigaste faktorerna var smaken och priset på 

maten samt restaurangens läge. Svarsfördelningen bland de faktorer som kunderna 

upplever vara viktiga vid valet av restaurang återfinns i figurerna 16-19. 

 

Figur 16. De fyra vanligaste alternativen som angavs vara viktigast vid valet av 

restaurang. 

 

Figur 17. De tre vanligaste alternativen som angavs vara näst viktigast vid valet av 

restaurang. 



30 
 

 

Figur 18. De tre vanligaste alternativen som angavs vara tredje viktigast vid valet av 

restaurang. 

 

Figur 19. De tre vanligaste alternativen bland de respondenter som inte angivit någon 

rangordning. 
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6.2.5. Våra respondenter åt sällan på Max 

För att få lite bakgrundsinformation om våra respondenter ville vi ta reda på hur ofta de 

äter på Max. Detta gjorde vi genom påståendet ”Jag äter på Max varje vecka” som 

respondenterna fick 

svara på med skalan 

1-7. Resultatet, som 

ses i figur 20, blev 

tydligt då långt över 

hälften av 

respondenterna 

svarade alternativet 

1. Att det blev så 

många beror troligen 

på att många av de 

som besökte Max på 

Arlanda gjorde det 

mest för att variera 

vad de åt under 

snökaoset och var 

egentligen inte 

regelbundna kunder.  

Figur 20. Fördelningen bland svaren på frågan “Jag äter på Max varje vecka” 

6.2.6. Att besöka Max upplevs inte ge kunskap om deras sociala ansvar 

För att se ifall kunderna anser att de får information eller kunskap om Max miljöpolicy 

genom att besöka restaurangerna frågade vi även detta, eftersom information om hur 

Max arbetar med miljö och hälsa främst finns på deras egen hemsida samt i 

restaurangerna. Av 

resultatet, som finnes i 

figur 21, ser vi att de 

flesta inte tycker att de 

får kunskap om Max 

miljöpolicy genom att 

besöka restaurangerna. 

Anledningen till de 

låga svarsvärdena kan 

bero på att 

respondenterna har ett 

lågt intresse för 

företagets miljöpolicy 

eller att Max 

marknadsför sin 

miljöprofil dåligt i sina 

restauranger. 

 

Figur 21. Fördelningen bland svaren på frågan “Genom att besöka Max får jag kunskap 

om deras arbete med miljö”. 
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På samma sätt som med miljöpolicyn ville vi se om kunderna ansåg att de får någon 

kunskap om Max hälsopolicy vid besök av företagets restauranger. Resultatet, som ses i 

figur 22, lutade här i 

något större grad mot de 

lägre svarsalternativen 

vilket kan bero på att 

intresset för hälsofrågor 

är lägre när det kommer 

till kunder som handlar 

snabbmat. En person som 

bestämt sig för att äta en 

hamburgare till lunch 

eller middag har troligen 

inte gjort detta val med 

sin hälsa i åtanke och det 

kan därför tänkas att 

kunderna inte uppfattar 

Max hälsoprofil av den 

anledningen. 

 

Figur 22. Fördelningen bland svaren på frågan “Genom att besöka Max får jag kunskap 

om deras arbete med hälsa”. 

6.2.7. Max anses vara pålitligt 

Det är mer än kunskap och intresse som spelar in i hur kunderna kommer ta emot Max 

arbete med miljö och hälsa. För att det ska vara lönsamt för ett företag att satsa på CSR 

gäller det att företagets kunder anser att företaget är trovärdigt, annars möts en sådan 

satsning troligen av en viss skepsis. Har kunderna ett lågt förtroende för företaget 

kommer det dessutom göra det svårare för Max att nå ut med sin ansvarsfulla strategi 

när det kommer till 

miljö och hälsa. Därför 

tyckte vi att det skulle 

vara intressant att se 

om våra respondenter 

ansåg att Max var ett 

pålitligt företag. 

Resultatet, som kan ses 

i figur 23, visar att 

majoriteten ansåg att 

Max låg på den högre 

skalhalvan, vilket 

indikerar att Max 

lyckats skapa ett 

relativt bra förtroende 

hos sina kunder.  

Figur 23. Fördelningen bland svaren på frågan “Jag anser att Max är ett pålitligt 

företag”. 
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6.2.8. Max anses ta ett större ansvar än McDonalds 

För att se hur väl Max lyckats positionera sig på marknaden jämfört med sina 

konkurrenter när det gäller miljö frågade vi respondenterna hur de ansåg att Max ställde 

sig mot sin största 

konkurrent, McDonalds, 

vad gäller miljöarbete. 

Majoriteten valde 

alternativet 4 vilket kan 

vara en indikation på att 

många inte vet eller 

tycker företagen arbetar 

lika bra när det gäller 

miljö Av de övriga 

respondenterna är det fler 

som lagt sig på den övre 

halvan av skalan än på 

den undre, vilket ses i 

figur 24. 

 

 

Figur 24. Fördelningen bland svaren på frågan “Jag tycker att Max arbetar bättre än 

McDonalds när det gäller miljö”. 

Då vi även undersöker hur Max arbetar med hälsa ställde vi en liknande fråga som för 

miljöaspekten, nämligen 

hur väl kunderna anser att 

Max arbetar med 

hälsofrågor jämfört med 

McDonalds. Även här var 

svarsalternativet 4 det 

vanligaste. Sedan var det 

mycket jämnare när det 

kommer till de övriga 

alternativen. Svaren kan 

indikera att många inte 

har kunskap eller inte 

tycker det är någon 

skillnad mellan de två 

restaurangerna. Hur 

svaren på denna fråga 

fördelats ses i figur 25. 

 

Figur 25. Fördelningen bland svaren på frågan “Jag tycker att Max arbetar bättre än 

McDonalds när det gäller hälsa”. 
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6.2.9. Många rekommenderar Max till andra 

Genom att fråga ifall kunderna rekommenderar Max till vänner och bekanta ville vi ta 

reda på ifall Max lyckats nå ut till kunderna på ett så bra sätt att dessa i sin tur 

rekommenderade Max till andra. Svarsfördelningen för denna fråga finnes i figur 26. 

Det svarsalternativ som fått flest svar är 1 vilket innebär att respondenterna inte 

rekommenderar Max till vänner och bekanta. Alternativet 4 kom på andra plats vilket 

kan tyda på att respondenterna inte har en åsikt, inte vet eller anser sig tillhöra 

genomsnittet bland Max kundkrets när det kommer till att rekommendera företaget till 

andra. Dock går det inte att enbart utifrån denna fråga säga varför respondenterna 

rekommenderar Max. Det behöver inte bero på företagets miljö- och hälsoarbete utan 

kan ha andra skäl.  

 

Figur 26. Fördelningen bland svaren på frågan “Jag rekommenderar Max till 

vänner/bekanta”. 

Av denna anledning frågade vi även varför kunderna väljer att rekommendera Max till 

andra. Det vanligaste alternativet var hur maten smakar. Fler än hälften, närmare 

bestämt 54 respondenter, angav detta alternativ. På andra och tredje plats kom läge, med 

17 svar, och pris, med 15 svar. De övriga alternativen - Max miljöarbete, 

rekommendationer från släkt och vänner, möjligheten att välja nyttiga alternativ samt 

övrigt – fick alla cirka 10 markeringar vardera. Respondenterna fick här kryssa i alla 

alternativ som var relevanta och ett fåtal respondenter kryssade i alla alternativen. 
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6.2.10. Max hamburgare ses som skräpmat 

För att se hur kunderna ser på Max mat idag och ifall de har kunskap om att Max har 

hälsosammare alternativ frågade vi ifall de anser att Max utbud av hamburgare kan 

klassas som skräpmat. Det alternativ som fick högst svarsfrekvens var 6 och en 

majoritet, cirka 80 % av svaren, låg på alternativet 4 eller högre vilket tyder på att 

respondenterna anser att Max mat är skräpmat. Svarsfördelningen för denna fråga ses i 

figur 27. 

 

Figur 27. Fördelningen bland svaren på frågan “Jag anser att Max utbud av hamburgare 

räknas som skräpmat”. 

För att se ifall det fanns någon korrelation mellan vad kunderna angivit att de faktiskt 

gör för miljön och den egna hälsan, de variabler vi valt att kalla miljö- och 

hälsokunskap, och deras åsikter om Max miljö- och hälsoprofil testade vi möjliga 

samband med hjälp av Spearmans ρ, som vanligen används för att testa samband mellan 

variabler av ordinal karaktär (Bryman, 2011, s.329). Testet visade inga märkbara 

korrelationer - alla värden var mindre än 0,22 - mellan variabeln miljökunskap och 

frågor relaterade till Max miljöpolicy. Inga av frågorna påvisade något starkt samband. 

Det starkaste sambandet på miljösidan, ρ=-0,64 (p<0,01), fanns mellan frågorna “Jag 

tycker att Max är ett pålitligt företag” och “Jag tycker att Max arbetar bättre än 

McDonalds när det gäller miljö”. Korrelationer mellan frågorna som handlade om Max 

miljöarbete redovisas i tabell 2, Appendix 4. 

När det kommer till hälsoaspekten syntes en svag negativ korrelation, ρ=-0,33 (p<0,01), 

mellan variabeln hälsokunskap och frågan “Jag äter på Max varje vecka”. Även här 

fanns det starkaste sambandet, ρ=-0,51 (p<0,01), mellan frågorna “Jag tycker att Max är 

ett pålitligt företag” och “Jag tycker att Max arbetar bättre än McDonalds när det gäller 

hälsa”. Det syntes även ett visst samband mellan frågan “Jag äter på Max varje vecka” 

och frågorna “Jag har god kunskap om Max miljöpolicy”, ρ=-0,53 (p<0,01), samt “Jag 

har god kunskap om Max hälsopolicy”, ρ=-0,45 (p<0,01). Korrelationerna mellan 

frågorna relaterade till Max hälsoarbete finnes i tabell 3, Appendix 4. Eftersom vi inte 

fann några starka samband valde vi att inte inkludera korrelationstesterna i analysen.  
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7. Analys & Slutsats 
I följande kapitel kommer vi föra en analys där vi kopplar samman vår empiri med de 

teorier vi tog upp i kapitel 3. I slutet av kapitlet kommer vi presentera de slutsatser vi 

dragit utifrån detta. 

Målet med denna studie var att besvara frågan “Hur uppfattar kunder ett företags miljö- 

och hälsoprofil jämfört med företagets uttalade policy?”. Detta genom att kartlägga Max 

kunders uppfattning av företagets miljö- och hälsoprofil, vilket vi har redovisat i 

föregående kapitel. Utifrån detta ämnar vi jämföra kundernas uppfattningar med den 

policy som företaget redovisar samt diskutera tänkbara anledningar till de skillnader 

som finns. 

7.1. Ålders- och könsfördelning i stickprovet 

Att vi fick den åldersfördelning vi fick beror nog mycket på att det är främst den yngre 

generationen som äter på Max. Det är även yngre, som ofta studerar, och arbetslösa eller 

folk med flextider som har tid att gå och shoppa i en galleria mitt på dagen. Enligt en 

studie shoppar kvinnor mer än män när det rör mat, kläder, skor, böcker. Män 

konsumerar en större mängd dyrare elektronikprylar, tobak och transport där bilar ingår. 

I en galleria är utbudet främst inom kvinnors shoppingområde som klädesbutiker vilket 

kan ha påverkat att könsfördelningen inte blev helt jämn. (OECD, 2008, s.65-66) Att vi 

ändå lyckades få en relativt bra fördelning när det gäller ålder beror nog på att vi stod på 

Arlanda där alla möjliga äter på Max. Att det var snökaos och att nästan alla flyg under 

dagen var inställda gjorde att restaurangerna troligen hade fler kunder än vanligt och att 

fler som i vanliga fall inte äter på Max åt där. 

7.2. Kommunikation 

Max har på olika sätt försökt marknadsföra sig som det företag inom sin bransch som 

tar mest ansvar när det gäller miljö, genom att exempelvis plantera träd i Afrika (Max, 

2012b), samt som ett företag som tar ansvar för hälsa genom att erbjuda hälsosamma 

alternativ (Max, 2012a). De har även skrivit att människor kan gå ner i vikt genom att 

äta på Max. (Max, 2012a) Frågan är om konsumenterna har samma syn om hur väl Max 

tar sitt ansvar. Enligt vår undersökning så har endast en mindre andel av 

respondenterna, cirka en tredjedel, angivit att de har god kunskap, det vill säga ett 

svarsalternativ högre än 4, om hur Max arbetar med miljö och hälsa. Detta menar vi 

innebär att Max har misslyckats med sin kommunikation och de har inte nått ut till 

majoriteten av sina kunder. Detta kan bero på ett antal faktorer som exempelvis fel typ 

av marknadsföring eller fel kommunikationsmetod. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.341). 

Max har idag främst marknadsfört sitt ansvarstagande på den egna hemsidan och i sina 

restauranger. När våra respondenter svarat på frågan om de fått kunskap om Max arbete 

genom att besöka restaurangerna är dock svaret att de inte anser sig få det. På frågan om 

kunderna tycker att Max tar sitt ansvar var det relativt många, cirka 40 % för både miljö 

och hälsa, som svarade 4 vilket indikerar att de inte har en åsikt eller inte vet. Detta 

hänger ihop med huruvida respondenterna ansåg sig ha koll på Max arbete med miljö 

och hälsa. Någon som inte själv har insikt i ett företags arbete med miljö- och 

hälsofrågor har troligen svårt att svara på ifall de tycker att företaget tar sitt ansvar. 

Intrycket vi fått är att marknadsföring i restaurangerna inte är den bästa vägen att 

kommunicera men det kan finnas flera anledningar till varför kunderna inte uppfattar 

informationen. Det kan vara ointresse där och då eller att Max använder fel kanaler när 

de försöker kommunicera (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.341). Att den enda övriga plats 

där Max marknadsför och försöker kommunicera ut sitt ansvarstagande till sina kunder 

är deras hemsida känns också som fel val av kanal. De flesta kunderna känner enligt vår 
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undersökning inte till Max policys inom miljö och hälsa vilket gör att kunderna måste 

gå in på hemsidan av någon annan anledning för att upptäcka det.  
 

Kundernas bristande medvetenhet om Max miljö- och hälsopolicy kan också bero på 

störningar i kommunikationen (Jobber & Fahy, 2009, s.3). En störning kan ske i flera 

led av kommunikationen, både när sändaren kodar meddelandet till att mottagaren 

avkodar meddelandet (Fiske, 1997, s.12). Här är det flera faktorer som spelar in, såsom 

hur mottagliga kunderna är för meddelandet som Max skickar ut. I vår studie har vi sett 

att respondenterna inte värderar ansvarstagande för miljö och hälsa speciellt stort vid 

valet av snabbmatsrestaurang. Det kan tolkas som att de inte heller har så speciellt stort 

intresse för hur Max arbetar med detta. Ett lågt intresse för hur Max arbetar med miljö 

och hälsa kommer påverka på vilket sätt mottagaren, kunden, avkodar meddelandet men 

även sådant som erfarenheter, personliga intressen och dylikt kommer påverka 

avkodningen. På vilket sätt sändaren sänt meddelandet och hur sändaren kodat 

meddelandet kommer också påverka. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.342). 
 

Samtidigt har majoriteten av våra respondenters svar på de frågor som handlar om deras 

miljömedvetenhet och intresse för hälsa indikerat att de är miljö- och hälsomedvetna. 

Att någon är miljö- och hälsomedveten behöver dock inte nödvändigtvis betyda att 

denne bryr sig om ifall restaurangen denne äter på tar sitt ansvar i miljö- och 

hälsofrågor. Respondenterna kan ha en hög miljö- och hälsomedvetenhet, enligt vår 

studie äter de flesta av våra respondenter väldigt sällan på Max vilket kan kopplas till att 

flertalet anser att Max är skräpmat. På det sättet kan de fortfarande vara miljö- och 

hälsomedvetna. Troligen äter de på Max när de känner stort behov av mat där och då. I 

den situationen är inte miljöarbetet så viktigt vid val av snabbmatsrestaurang utan pris, 

läge och smak väger tyngre enligt vår studie.  
 

Det är även möjligt att vår mätmetod när det gäller miljö- och hälsomedvetenhet var 

något bristfällig. Många anser sig säkert vara medvetna i miljö- och hälsofrågor trots att 

deras vardagliga beteende säger något annat. Vi menar dock att en persons verkliga 

engagemang för miljö och personlig hälsa kan vara faktorer som är svåra att fånga utan 

en ingående studie av en persons dagliga vanor. Kombinationen av dessa resultat 

antyder därmed antingen att kunderna har ett stort miljö- och hälsoengagemang men 

äter på Max i undantagsfall av andra anledningar, eller att de personer vi frågat 

överskattade sitt egentliga engagemang i dessa frågor. 

7.3. Positionering och branding 

Då Max vill marknadsföra sig som ett företag som tar fullt ansvar för sin miljöpåverkan 

och för sina kunders hälsa frågade vi respondenterna om de ansåg att Max arbetade 

bättre än McDonalds vad gäller dessa frågor. Detta eftersom McDonalds kan ses som 

Max i princip enda stora konkurrent med restauranger i hela Sverige. Cirka en tredjedel 

av våra respondenter svarade 4 på dessa frågor vilket kan indikera att de inte har någon 

uppfattning eller att de tycker att båda företagen är lika bra eller dåliga inom områdena. 

Att resterande majoritet, totalt 44 % av respondenterna, valt ett steg på den högre delen 

av skalan kan till viss del indikera att Max lyckats något med sin positionering (Jobber 

& Fahy, 2009, s.144). Max har således lyckats relativt bra med att positionera sig som 

ett företag som tar ansvar i en högre grad än sin största konkurrent. Detta indikerar att 

Max har differentierat sitt varumärke från konkurrenternas, vilket är en viktig del av att 

stärka ett företags image (Keller, 2003, s.131-132). De som inte tycker att Max tar mer 

ansvar än McDonalds är dock fortfarande en majoritet, om än en liten sådan. 
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Mycket av detta hänger ihop med hur Max kommunicerar med sina kunder och sättet de 

marknadsför sig på. Att Max har beslutat att i princip bara ha sin marknadsföring när 

det gäller deras miljö- och hälsoansvar på sin hemsida gör att det nästan bara är de 

kunder som är riktigt intresserade som ser detta. För att bli intresserade måste kunderna 

veta om att Max faktiskt arbetar med miljö- och hälsofrågor. Max måste vara medvetna 

om att alla kunder inte har samma intresse och därför svarar olika på kommunikation 

(Gareth, 1999, s.181-183). En lämplig plats för att marknadsföra detta skulle kunna vara 

restaurangerna. Vår undersökning säger dock att få kunder anser att de får information 

via restaurangerna. För att Max ska lyckas positionera sig på marknaden och få 

kunderna att se vilket socialt ansvar företaget tar behöver de ändra sättet att 

kommunicera med sina kunder och ändra marknadsföringsstrategi. Detta genom att 

exempelvis presentera sitt sociala ansvarstagande i tv-reklam och andra 

reklamkampanjer. En annan möjlighet Max har är att använda sociala medier för att 

skapa ett deltagande och en känsla av samhörighet hos sina kunder, vilket enligt Keller 

(2003, s.93) är ett av de viktigaste verktygen för att stärka kundernas lojalitet till ett 

varumärke. 

7.4. Intressentteorin 

Det har sedan länge skrivits om vikten av att företag inte enbart fokuserar på en av sina 

intressenter utan på flera. Det är nödvändigt för företag att inte bara intressera sig för 

aktieägarna utan även kunder och anställda. (Donaldson & Preston, 1995, s.75) Något 

som kommer påverka hur kunderna ser på företaget och hur mottagliga de är för de 

meddelanden som Max sänder ut är intresse (Gareth, 1999, s.181-183). Intresse 

påverkar mycket då kunder som är intresserade av exempelvis miljö- och hälsoansvar 

troligen kommer att läsa på mer om detta och kanske gå in på Max hemsida för att få en 

bild av hur Max ser på detta ansvar. Då Max i princip har all sin marknadsföring när det 

kommer till miljö- och hälsofrågor på sin hemsida är det därför svårt för de kunder som 

inte besöker hemsidan att få kunskap om hur Max arbetar med miljö och hälsa. Detta 

visar även vår undersökning, där en stor majoritet svarade att de inte hade någon 

kunskap alls. Intresse kommer även påverka hur mottagliga kunderna är för information 

vilket påverkar hur stor andel av kommunikationen de uppfattar. Men det är inte bara 

intresse som kommer påverka, utan även erfarenhet och tidigare kunskap. Det innebär 

att Max behöver anpassa sina marknadsföringskanaler till att passa deras olika 

intressenter när det gäller erfarenhet och kunskap. 
 

Det är företagets uppgift att koda sitt meddelande på så sätt att mottagaren, som är 

kunden, avkodar det på rätt sätt och uppfattar budskapet (Löhman & Steinholtz, 2003, 

s.133). Flera av respondenterna har angett att de inte tycker miljö- och hälsoansvar är så 

viktigt vid val av snabbmatsrestaurang utan att smaken på maten, pris och läge är 

viktigare faktorer. Detta kan påverka det faktum att de inte heller ansåg att de får 

information om Max miljö- och hälsoansvar i restaurangerna. Ifall kunderna inte är 

intresserade blir det sannolikt svårare för Max att nå ut med sitt budskap. Ett dilemma 

som Max kommer ställas inför är att besluta vilka intressenter som är viktigast 

(Borglund et al., 2009 s 41). Det är svårt att lyckas nå samtliga intressenter genom 

samma marknadsföringsstrategi. I Max fall är det kunderna som är den viktigaste 

intressenten men är det stamkunderna, de icke regelbundna kunderna eller potentiella 

kunder företaget vill nå? Genom god marknadsföring kan företaget eventuellt nå nya 

kunder, då de vill stödja ett ansvarsfullt företag, och få icke regelbundna kunderna, de 

som inte äter Max hamburgare så ofta, att besöka Max oftare. Men hur god 
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marknadsföringen än är kommer andra faktorer som nämnts ovan spela in så dessa 

måste tas med i beräkningen.  

7.5. Förtroende 

För att lyckas positionera sig som det företag som tar mest ansvar när de gäller miljö 

och hälsa gäller det att ha ett högt förtroende. Nivån av förtroende för företaget kommer 

påverka flera saker som hur mottagaren, kunderna, svarar på Max marknadsföring och 

kommunikation när det gäller miljö och hälsoansvar. För att ta reda på förtroendet hos 

Max kunder frågade vi våra respondenter om de ansåg att Max var ett pålitligt företag. 

Många svarade 4 vilket kan tolkas som att de inte vet eller inte har en åsikt. Majoriteten 

av de övriga svarade en siffra på den högre halvan av skalan vilket ändå kan indikera att 

de tycker Max är ett pålitligt företag och att de har förtroende för dem. En respondent 

skrev till och med i enkäten att denne brukar rekommendera Max till andra eftersom att 

Max ses som ett “juste företag”. För att skapa förtroende gäller det att kunderna litar på 

vad företaget säger (Grönroos, 2008, s.53-54). Kundernas nivå av förtroende kommer 

påverka hur väl de tar emot budskapet om Max arbete med miljö och hälsa. Det kommer 

också påverka hur kritisk kunden är till informationen och hur trovärdig denne anser att 

informationen är. Här kan tidigare erfarenheter påverka positivt eller negativt beroende 

på bra eller dålig tidigare erfarenhet. (Rousseau et al., 1998, s.396). Ett gott förtroende 

skapas genom att företag, i detta fall Max, har en bra kommunikation med kunden och 

anpassar sitt sätt att kommunicera efter kundens behov (Ertzgaard, 2004, s.15). 
 

Enligt Grönroos (2008, s.53-54) är det viktigt att Max lyckas uppfylla de förväntningar 

som kunderna har på deras miljö- och hälsoansvar annars kan det leda till negativa 

konsekvenser. Resultatet av vår studie visar att få har kunskap om hur Max arbetar med 

miljö och hälsa. Utöver det är ansvarstagande ingen viktig faktor för respondenterna vid 

val av snabbmatsrestaurang. Det innebär att Max inte har så stora förväntningar på sig 

då kunskapen och intresset är lågt. Låga förväntningar kan vara positivt då majoriteten 

kommer bli positivt överraskade när de får veta vilket arbete Max utför vilket kan höja 

förtroendet för Max som företag. Samtidigt kommer förväntningarna efter det bli ännu 

högre vilket kan bli svårt för Max att leva upp till vilket leder till negativa konsekvenser 

i form av minskat förtroende för företaget. 

7.6. Word of mouth 

Då Max främst använder sin hemsida för information om hur de arbetar med miljö och 

hälsa blir word of mouth viktigt för företaget (Branco & Rodrigues, 2006; Surroca et al., 

2010). Det är också via denna kanal som företaget snabbare kan nå ut till flera. Enligt 

vår undersökning rekommenderar de flesta - cirka två tredjedelar hade angett 

svarsalternativet 4 eller högre - Max till vänner och bekanta. De som rekommenderade 

Max gjorde det oftast inte för att de tar ansvar för miljö och hälsa utan snarare för att 

maten var god. Det är positivt att maten smakar bra men Max vill positionera sig som 

ett företag som tar ansvar för miljö och hälsa och detta har de inte lyckats med. Att 

många av respondenterna inte har kunskap om Max sociala arbete gör det svårare för 

företaget att ha en positiv effekt via word of mouth. Hur ska kunderna kunna sprida 

något vidare som de själva inte vet något om? För att Max ska kunna få en positiv word 

of mouth måste de först ge kunderna kunskap om hur företaget arbetar med miljö och 

hälsa. Även personer som inte är kunder hos ett specifikt företag rekommenderar ibland 

företaget till vänner och bekanta ifall de upplever att företaget har ett särskilt gott rykte 

(Bhattacharya & Sen, 2004, s.20). Detta gör det ännu viktigare för Max att nu ut med 

sitt sociala ansvarstagande till inte bara sina kunder utan även befolkningen i allmänhet, 

i syfte att få individer att rekommendera företaget till andra. 



40 
 

7.7. Konsumentens köpprocess 

När en konsument ska ta ett beslut är det flera faktorer som spelar in. Vi frågade 

respondenterna vilka faktorer de ansåg var viktigast för dem vid valet av 

snabbmatsrestaurang. Resultatet visade tydligt att hur maten smakar var viktigast, sedan 

kom pris och läge. Vilket ansvar företaget tar för miljö och hälsa ansågs inte alls vara 

speciellt viktigt. Detta tyder på att det kanske inte spelar någon roll hur Max 

marknadsför sitt arbete med miljö och hälsa, kunderna har ändå inget intresse för detta 

när det kommer till val av snabbmatsrestaurang. Samtidigt kan de fortfarande tycka att 

miljö och hälsa är viktigt vilket vår undersökning indikerar då respondenterna anser att 

de är miljö- och hälsomedvetna. Att respondenterna inte värderar miljö- och hälsoansvar 

högt vid val av snabbmatsrestaurang kan bero på att de helt enkelt tycker att andra 

faktorer är viktigare. Det kan även vara så att kunderna inte tänker på miljöansvar eller 

hälsosamma alternativ vid valet av snabbmatsrestaurang eftersom de inte känner till att 

restaurangkedjor såsom Max arbetar med detta. Solomon (2009, s.368) menar att ett 

företag via marknadsföring kan introducera faktorer till sina kunder som de kanske inte 

hade tagit med i sin beslutsprocess annars, såsom exempelvis miljöansvar. Ifall Max 

marknadsförde sitt sociala ansvar i större utsträckning skulle konsumenter av snabbmat 

kanske börja ranka dessa faktorer högre vid valet av snabbmatsrestaurang. 
 

När ett företag väljer marknadsföringsstrategi gäller det att försöka nå kunderna när de 

är som mest öppna och som mest lättpåverkade av nya influenser (Court et al., 2009). 

Max har valt att marknadsföra sitt arbete med miljö och hälsa på hemsidan och i deras 

restauranger. När en kund väljer att äta på Max är det troligen för att kunden är hungrig 

och då är denne kanske inte mottaglig för ny information. Det kan vara en anledning till 

att majoriteten av respondenterna och kunderna inte uppfattar den information som Max 

har i sina restauranger. Detsamma gäller hemsidan, det är troligen få som besöker den 

för att hitta information om Max miljö- och hälsoarbete. De flesta är nog där för att 

finna information om öppettider och var närmaste Max ligger. Faktorer som påverkar 

kunden under köpprocessen och vid beslutstagande är flera. Det gäller för Max att 

lyckas identifiera dessa faktorer och sedan försöka anpassa sin marknadsföring efter det. 

Olika omständigheter är dock också viktiga att ta hänsyn till. Exempelvis är det inte 

optimalt att försöka kommunicera med kunden när denne har tidsbrist utan Max bör 

försöka hitta andra kanaler för kommunikation såsom att nämna i sina reklamfilmer på 

tv att de tar ett miljö- och hälsoansvar. När kunderna ser på tv är de ofta mer 

avslappnade och mer mottagliga för kommunikationen i Max marknadsföring (Boström 

& Hernant 2010, s 96-97). 
 

Enligt vår undersökning är det bättre att satsa på smak och pris än miljö- och 

hälsoansvar i syfte att öka företagets kundbas. Detta beror troligen på att valet av 

snabbmatskedja i vanliga fall inte innebär en lång beslutsprocess för de flesta 

konsumenter. Att bestämma sig för en lunchrestaurang innebär inga svåra val, till 

skillnad från att exempelvis köpa en ny bostad, och ett felaktigt val påverkar inte 

konsumenten i särskilt stor utsträckning och leder troligen heller inte till någon kognitiv 

dissonans (Jobber & Fahy, 2009, s.62-62). Max har, anser vi, till viss del misslyckats i 

sin marknadsföring då de vill att kunderna ska veta vilket ansvarsfullt företag de är samt 

att detta givetvis ska innebära att kunderna väljer dem framför deras konkurrenter. Vid 

mindre invecklade köpbeslut handlar det om att ett företag måste placera sig som “top 

of mind” hos sina kunder, det vill säga att de måste vara det första företaget kunden 

tänker på när de exempelvis hör ordet hamburgare (Jobber & Fahy, 2009, s.61). Vi 

undviker att spekulera i ifall Max är “top of mind” hos besökare av 
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snabbmatsrestauranger vad gäller associationer till just hamburgare, men vår studie 

visar att miljö och hälsa är långt ifrån det första Max kunder associerar företaget till. 

7.8. Slutsatser & rekommendationer 
Syftet med denna uppsats var att se ifall Max hade lyckats nå ut med sitt ansvarstagande 

för miljö och hälsa till sina kunder på ett bra sätt. Utifrån våra teorier och vår 

genomförda studie i form av en enkätundersökning har vi kommit fram till följande 

slutsats. 
 

Sammanfattningsvis ser vi att Max har flera stora problem. Först och främst verkar inte 

kunderna tycka att miljö- och hälsofrågor är särskilt viktiga. Vilket är problematiskt när 

Max vill marknadsföra sig som det företag som tar mest ansvar för miljö och hälsa. 

Sedan har företaget enligt oss valt fel kanaler för att marknadsföra sitt ansvarstagande. 

Det måste finnas bättre vägar att gå än hemsidan och en minimal skyltning i 

restaurangerna. Exempelvis kan marknadsföringen ske genom reklamfilmer eller 

tydligare skyltning i restaurangerna och utanför själva restaurangerna så kunderna ser 

det innan de går in och därför kan ta med det i beräkningen vid val av 

snabbmatsrestaurang. Max har inte lyckats positionera sig som det ansvarsfulla 

företaget och kunderna har dålig koll på hur Max arbetar med miljö och hälsa. 
 

Max måste bestämma om deras arbete med miljö och hälsa är för att locka kunder eller 

enbart för deras egen del. Då de är ett företag som andra vill de naturligtvis generera 

vinst och gör troligen inte detta arbete bara för det egna samvetets del, trots att de anger 

detta själva. Studier har visat att socialt ansvarstagande ökar effektiviteten inom ett 

företag då personalen involveras och ofta känner ett starkare band till företaget (Porter 

& Kramer, 2006; Lioui & Sharma, 2011). Restaurangbranschen handlar om service och 

ifall personalen är nöjd med företagets verksamhet kommer detta troligen speglas i 

deras kundbemötande och den service som erbjuds. Frågan om ifall Max personal har 

utvecklats på ett sådant sätt ligger dock utanför ramarna för denna studie och vi lämnar 

spekulationer angående detta därhän. Max bör enligt oss, med hänsyn taget endast till 

kundperspektivet, se till att marknadsföra sitt ansvarstagande bättre och få kunderna att 

bli mer intresserade i miljö- och hälsoansvar. Om det inte går bör de fundera starkt på 

om det verkligen är värt pengarna och den tid det tar att satsa på detta. Det är kanske 

bättre att satsa på smak eller pris vilket verkar vara betydligt viktigare för kunderna än 

miljö- och hälsoansvar vid val av snabbmatsrestaurang. 
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8. Lärdomar och sanningskriterier 
I det här kapitlet går vi igenom validitet, reliabilitet, objektivitet och våra lärdomar av 

enkätstudien. 

8.1. Lärdomar av enkäten 

Trots att vi gjort vårt yttersta för att försäkra oss om att vår studie hållit så hög kvalité 

som möjligt, vilket kommer diskuteras mer i detalj senare, finns det naturligtvis alltid 

utrymme för förbättringar vid studier av denna typ. Några av de större misstag vi begick 

vid skapandet av enkäten är bland annat det faktum att vi inte ställde några frågor om 

kundernas köpvanor, vilket hade varit relevant för vår studie. Exempel på frågor som 

kunde ha ställts är ifall kunderna regelbundet väljer ekologiska alternativ ifall de finns 

tillgängliga, samt ifall kunderna funderar över kaloriinnehåll i maten de köper. Som vi 

nämnt innan valde vi att bara inkludera två frågor för att mäta kundernas miljöintresse 

samt två frågor för att mäta deras intresse för sin personliga hälsa. Detta för att hålla 

enkäten så kort som möjligt. Vi fick dock endast några få kommentarer från våra 

respondenter angående enkätens längd så det är möjligt att vi hade kunnat lägga till ett 

antal frågor utan att det skulle ha påverkat svarsfrekvensen. 
 

Vi försökte även att hålla en jämn fördelning av frågor i förhållande till de teorier vi 

baserat studien på. Denna fördelning blev dock något skev i den slutgiltiga enkäten 

eftersom en fråga relaterad till konsumenters köpprocess av någon anledning föll bort. 

Påståendet löd “Jag känner ibland ångest efter att ha ätit på Max” och var tänkt att, med 

hjälp av en Likertskala, mäta huruvida Max kunder upplever vad som kallas kognitiv 

dissonans, nämligen en ångest över ett avslutat köp. Detta var kanske inte ett fatalt 

misstag i vårt fall men naturligtvis bör frågor inte bara försvinna hursomhelst. Misstag 

kommer dock alltid att ske, oavsett hur många gånger en text korrekturläses och i detta 

fall märkte vi det inte förrän det redan var för sent. 

 

Vi har även fått det påtalat för oss i efterhand att en del av de enkätfrågor vi använt varit 

en aning tvetydiga och öppna för missförstånd. Ett exempel på detta är påståendet ”Jag 

brukar ersätta pommes med nyttigare alternativ” som var tänkt att mäta kundernas 

hälsomedvetenhet. Det finns en möjlighet att kunderna väljer bort pommes frites av den 

enkla anledningen att de inte tycker om dessa och föredrar andra alternativ 

smakmässigt, snarare än att detta val görs av hälsoskäl. Detta var något vi inte tänkt på 

vid enkätens utformning och det kom inte heller fram då enkäten testades innan 

datainsamlingen.  

8.2. Trovärdighet, generaliserbarhet och pålitlighet 

När det gäller trovärdigheten och generalisering av vår undersökning så har vi ett för 

lågt antal respondenter för att kunna dra någon exakt slutsats vilket vi är medvetna om. 

Dock har vi ändå en tillräckligt stor urvalspopulation för att få en indikation av hur Max 

kunder upplever företagets arbete med miljö- och hälsofrågor. Pålitligheten, som bygger 

på att samma resultat fås ifall undersökningen skulle göras om (Bryman, 2011, s. 52), är 

relativt låg. Det skulle vara svårt att göra om vår studie med samma resultat, främst då 

hälften av våra respondenter svarade på Arlanda under snökaoset och flera av dem 

angav att de i princip aldrig äter på Max. Dessa skulle vi alltså med stor sannolikhet inte 

få tag i om vi stod utanför en annan av Max restauranger. 
 

Det som påverkade vår undersökning mest var vädret som Umeå hade då enkäten skulle 

delas ut. Att försöka få människor att svara på en enkät utomhus när det är kallt och 

blåsigt är svårt. Detta väder höll även i sig under hela perioden som vi avsatt för 
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utdelning av enkäterna. Därför åkte en av författarna ner till Stockholm för att försöka 

samla in så många svar som möjligt. Då i princip samma väderförhållanden rådde i 

Stockholm som i Umeå insåg vi att för att få in några svar alls gällde det att stå 

inomhus. Det finns, vad vi vet, bara tre Max inomhus i Stockholm varav dessa valdes. 

Därför är en stor majoritet av våra enkätsvar från Kista galleria och Arlanda flygplats. 
 

Ifall denna studie skulle göras om är detta enligt vår erfarenhet enbart praktiskt 

genomförbart ifall enkäten delas ut där Max har en ingång inomhus eller ifall 

undersökningen utförs under en varmare period på året. När det gäller själva enkäten 

fick vi höra att flera respondenter saknade ett alternativ som ”vet ej” på frågor då de inte 

hade kunskap eller en åsikt i frågan. Detta var något som vi borde ha haft med för att 

minska risken att folk som inte vet tillräckligt mycket svarar på frågan. Antalet frågor 

på enkäten har troligen inte haft en speciellt stor betydelse på svarsfrekvensen. 

Troligtvis hade inte så många fler svarat utomhus om enkäten varit kortare och då 

svarsfrekvensen inomhus var relativt hög hade nog inte denna påverkats heller. 

8.3. Överförbarhet 
När det gäller överförbarhet handlar det om ifall studien som gjorts går att använda i 

andra sammanhang (Bryman, 2011, s. 52). I vårt fall är de flesta av frågorna direkt 

kopplade till Max vilket kan göra det svårare att använda hela resultatet i andra 

sammanhang. Däremot kan en del av det användas, såsom vilken betydelse miljö- och 

hälsoansvar har vid val av snabbmatsrestaurang. Detta kan vara intressant även för 

andra företag som funderar på att satsa på miljö- och hälsoarbete. Just våra resultat 

kommer dock av att ha intervjuat Max kunder vilket innebär att nyttan av vår studie i 

andra sammanhang är liten då andra företags kunder inte nödvändigtvis tycker på 

samma sätt. 

8.4. Sanningskriterier 

För att forskningen ska ha vetenskapligt ett värde finns det vissa krav som behöver vara 

uppfyllda. Studien behöver hålla en viss nivå av reliabilitet och validitet och nedan 

kommer vi beskriva dessa närmare. 

8.4.1. Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig ett mätinstrument som använts är. För att testa 

reliabilitet vid enkätundersökningar finns det tre metoder som kan användas:  

* Återtestning: Betyder att samma individer testas två gånger. Här kan en låg reliabilitet 

upptäckas om svaren skiljer sig mycket mellan de två.  

* Halveringsmodellen: De svar som samlats in delas upp i två halvor och resultatet från 

dessa jämförs. Hur mycket de skiljer sig åt anger ett visst mått på reliabilitet.  

* Användning av två motsatsfrågor i enkäten som är tänkta att ge samma resultat.  

(Ejvegård, 2003, s.77) 
 

För att öka reliabiliteten har vi försökt ha dessa tre punkter i åtanke. Återtestning var 

dock inte möjligt i vårt fall på grund av begränsad tid och resurser men också på grund 

av yttre omständigheter såsom vädret vi upplevde vid utdelningen av enkäten. Skulle 

denna studie replikeras är sannolikheten låg att det exempelvis skulle bli snökaos på 

Arlanda igen. Vad gäller användandet av motsatsfrågor i enkäten valde vi bort detta 

alternativ eftersom vår enkät var för kort för att två sådana frågor inte skulle upplevas 

som konstiga av våra respondenter. Hade enkäten varit längre hade två frågor som 

handlar om samma sak varit mindre uppenbara och mindre förvirrande. För att testa vår 

reliabilitet har vi således använt oss av halveringsmetoden. Metoden visar att det finns 
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vissa små skevheter i våra data men över lag anser vi att vår studie har uppnått en 

relativt god reliabilitet. De grafer vi baserat denna slutsats på finnes i figurerna 28-31 i 

Appendix 3. 
 

Vi är fullt medvetna om att vår studie inte är generaliserbar till en större population då 

vårt stickprov endast består av cirka 100 respondenter, vilka inte har valts ut 

slumpmässigt sett ur ett statistiskt perspektiv, samt att vår enkät har en del brister som 

diskuterats ovan. Vår studie ger således inte ett tillförlitligt och generaliserbart svar utan 

mer en indikation om hur Max kunder upplever företagets arbete med miljö- och 

hälsofrågor. 

8.4.2. Validitet 
Med validitet avses ifall ett mätinstrument verkligen lyckats mäta det som avsågs mätas. 

Extern validitet avser hur pass väl uppmätta resultat stämmer med verkligheten medan 

intern validitet handlar om ifall ett mätinstrument mäter rätt faktorer. Att pröva validitet 

är svårare än att testa reliabilitet. De enda gångerna validitet kan fastställas är ifall det 

finns någon liknande studie att jämföra med. Ifall exempelvis opinionsundersökningar 

över hur folk planerar att rösta i nästa val görs och jämförs med den faktiska utgången i 

valet kan undersökningens validitet noteras. Det går dock att konstatera att om en studie 

har låg reliabilitet har den också en låg validitet. (Ejvegård, 2003, s.77) Ett sätt att öka 

validiteten av en enkätstudie är att skriva objektiva frågor utan vinkling (Björklund & 

Paulsson, 2003, s.59). 
 

Frågan ifall vår studie har hög eller låg extern validitet är svår att svara på då vi inte vet 

hur Max kunder egentligen ser på företagets arbete med miljö- och hälsofrågor. Vi valde 

även att mäta respondenternas miljö- och hälsomedvetenhet med frågor som innebar en 

viss självskattning, såsom “Jag källsorterar noggrant”, vilket skulle kunna innebära en 

subjektivitet i våra resultat. Vi anser dock att dessa frågor är tillräckligt välformulerade 

för att undvika subjektiva tolkningar från respondenternas sida och att vi därmed 

minimerat risken för ett skevt resultat. För att försäkra oss om en så hög intern validitet 

som möjligt har vi varit noga med att förankra vår enkät i vår teoretiska referensram 

genom att skapa frågor som baserats på de teorier vi använt oss av. Vi har även testat 

vår enkät på ett antal respondenter för att försäkra oss om att frågorna var av god kvalité 

och inte lämnade utrymme för misstolkningar. 

8.4.3. Objektivitet 
Det är viktigt för att en studie ska anses vara trovärdig att hänsyn har tagits till 

objektivitet. Objektivitet grundar sig på att exempelvis frågor vid enkätstudier inte är 

vinklade på något sätt. För att öka objektiviteten på ett bra sätt kan författarna motivera 

sina val väl och därmed ge läsaren möjlighet att värdera och ta ställning när det gäller 

studiens resultat. (Björklund & Paulsson, 2003, s.59) 
 

För att försöka öka vår objektivitet har vi försökt att ha generella frågor och att inte 

vinkla dem till fördel för eller mot Max. Målet var att respondenterna skulle kunna ta 

egen ställning utan att bli påverkade av hur vi skrivit frågorna. Av denna anledning 

pratade vi inte så mycket med respondenterna när de fyllde i enkäten så att de inte skulle 

bli påverkade av oss. Det är dock svårt att ha en fullständig objektivitet då 

respondenterna självklart påverkas av författarna indirekt eller direkt. Sedan går det i 

praktiken inte att skriva helt objektiva frågor. Även om vi gjort vårt bästa för att hålla 

frågorna objektiva finns det alltid någon som tolkar påståenden åt det ena eller det andra 

hållet. 



45 
 

8.5. Bidrag till forskningen 

Vår undersökning bidrar inte med någon direkt sanning då vår rampopulation är för 

liten för att några exakta slutsatser ska kunna dras. Däremot anser vi att studien kan 

bidra till att ge en indikation om hur väl Max lyckas nå ut till sina kunder när det gäller 

företagets miljö- och hälsoansvar. Vår studie lämnar även utrymme för fortsatta studier 

inom området, vilket kommer att diskuteras nedan. 

8.6. Förslag till fortsatt forskning 

Då CSR blir allt mer populärt och fler företag satsar pengar och resurser på detta hade 

det varit intressant att se hur utvecklingen sker genom att göra om studien om några år. 

Det hade även varit intressant att se ifall det finns några skillnader i kundernas intresse 

för miljö- och hälsoansvar beroende på var i landet de bor, eller ur ett vidare perspektiv, 

beroende på vilket land de bor i. Att göra samma studie på andra företag hade också 

varit intressant, både i syfte att se ifall kunders attityder till CSR-relaterade frågor skiljer 

sig mellan företag samt för att se ifall andra företag lyckats bättre än Max med att 

förmedla sitt sociala ansvar till sina kunder. En annan möjlig vinkling på det problem vi 

har utforskat, nämligen hur Max kunder upplever företagets redovisade miljö- och 

hälsoprofil, vore att göra en mer djupgående, kvalitativ studie av några kunder. Detta i 

syfte att både kartlägga mer noggrant hur pass intresserade dessa kunder faktiskt är av 

miljö- och hälsofrågor samt att få insikt i hur kunderna upplever Max sociala ansvar, 

snarare än om de gör det överhuvudtaget. Slutligen anser vi att, som vi diskuterade 

tidigare, CSR inte bara handlar om att få ett bra rykte hos kunder utan även kan vara ett 

sätt att stärka organisationen internt. Ur detta perspektiv vore det även intressant att 

studera Max personal för att se hur de upplever Max sociala ansvar och ifall de märkt 

några förändringar i sättet de arbetar på sen Max startade sitt miljöarbete 2008. 
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Appendix 1: Enkäten 

Enkät 

Denna enkät är del av en studie som ingår i vår kandidatuppsats från Umeå Universitet. Vi är ytterst 
tacksamma för era svar. Alla svar är givetvis anonyma. Vänligen fyll endast i ett alternativ per fråga 
ifall inte annat anges. 

 
 
Kön  

 Man 

 Kvinna 

 

Ålder  

 
Högsta slutförda utbildningsnivå  

 Grundskola 

 Gymnasie 

 Universitet eller högskola 

 
Jag äter på Max varje vecka  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag har kunskap om Max… 

 ....miljöpolicy  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
....hälsopolicy  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag har dålig koll på hur Max arbetar med...  

....miljö  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 
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...hälsa  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Genom att besöka Max restauranger får jag kunskap om deras…  

....miljöpolicy  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
....hälsopolicy  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Max tar sitt ansvar när det gäller...  

...miljö  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
...hälsa  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag anser att Max är ett pålitligt företag  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag tycker att Max jobbar bättre än McDonalds när det gäller..  

...miljö  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
...hälsa  

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag källsorterar noggrant  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag väljer bekvämlighet framför miljövänliga alternativ när det kommer till transport  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag försöker röra på mig i genomsnitt minst en halvtimme per dag  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag brukar ersätta pommes med nyttigare alternativ  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag anser att Max utbud av hamburgare räknas som skräpmat  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
Jag rekommenderar Max till vänner/bekanta  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte alls med 
       

Håller med fullständigt 

 
 
Av vilken anledning rekommenderar du Max till vänner/bekanta? (Välj alla som är relevanta)  

 Restaurangens läge 

 Pris 

 Hur maten smakar 

 Restaurangens miljöansvar 

 Rekommendationer från släkt/vänner 

 Att det finns möjlighet att välja nyttiga alternativ 

 Övrigt 
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 Jag rekommenderar inte Max till vänner/bekanta 

 
Vid valet av restaurang, vilken faktor påverkar ditt val mest? (Rangordna top 3 där 1 är det 
viktigaste alternativet)  

 Restaurangens läge 

 Pris 

 Hur maten smakar 

 Restaurangens miljöansvar 

 Rekommendationer från släkt/vänner 

 Att det finns möjlighet att välja nyttiga alternativ 

 Övrigt 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Appendix 2: Enkätfrågornas teoretiska koppling 

Kategorisering 

Kön 

 

Ålder 
 

Högsta slutförda utbildningsnivå 

….Grundskola 

….Gymnasie 

….Universitet eller högskola 

 

Jag äter på Max varje vecka 

 

Jag källsorterar noggrant 

Jag väljer bekvämlighet framför miljövänliga alternativ när det kommer till transport 
 

Jag försöker röra på mig minst en halvtimme per dag 

Jag brukar ersätta pommes frites med nyttigare alternativ 

Kommunikation/ Störningar i kommunikation 
Jag har kunskap om Max… 

…miljöpolicy 

…hälsopolicy 

 

Jag har dålig koll på hur Max arbetar med… 

……miljö 

……hälsa 

 

Genom att besöka Max restauranger får jag kunskap om deras… 

…miljöpolicy 

…hälsopolicy 

 

Jag anser att Max utbud av hamburgare räknas som skräpmat 

Positionering/branding 
Max tar sitt ansvar när det gäller… 

……miljö 

……hälsa 

 

Jag tycker att Max jobbar bättre än McDonalds när det gäller… 

……miljö 

……hälsa 

Intressentteorin 
Jag har ett stort intresse av Max… 

…miljöpolicy 

…hälsopolicy 

 

Ett företags miljöpolicy har stor betydelse när jag handlar 
 

Jag önskar få mer information av företaget om deras… 
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…hälsopolicy 

…miljöpolicy 

Förtroende 
Jag har stort förtroende för Max… 

…hälsoarbete 

…miljöarbete 

 

Jag anser att Max är ett pålitligt företag 

Word of mouth 
Jag rekommenderar Max till vänner/bekanta 

 

Av vilken anledning rekommenderar du Max till vänner/bekanta? (Välj alla som är 

relevanta) 

…..restaurangens läge 

…..pris 

…..hur maten smakar 

…..restaurangens miljöansvar 

…..rekommendationer från släkt/vänner 

.….att det finns möjlighet att välja nyttiga alternativ 

…..övrigt 

…..Jag har inte rekommenderat Max 

Konsumentens köpprocess 
Jag känner ibland ångest efter att ha ätit på Max 

 

Vid valet av restaurang, vilken faktor påverkar ditt val mest? (Rangordna top 3 där 1 är 

det viktigaste alternativet) 

…..restaurangens läge 

…..pris 

…..hur maten smakar 

…..restaurangens miljöansvar 

…..rekommendationer från släkt/vänner 

.….att det finns möjlighet att välja nyttiga alternativ 

…..övrigt 
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Appendix 3: Reliabilitetstest 
 

 

Figur 28. Svarsfrekvensen på frågan ”Jag försöker röra på mig minst en halvtimme per 

dag”, där vårt stickprov delats in i två halvor. 

 

Figur 29. Svarsfrekvensen på frågan ”Max tar sitt ansvar när det gäller hälsa”, där vårt 

stickprov delats in i två halvor. 

 

Serie1 

Serie2 

Jag försöker röra på mig minst en halvtimme per dag 

Serie1 

Serie2 

Max tar sitt ansvar när det gäller hälsa 
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Figur 30. Svarsfrekvensen på frågan ”Jag tycker att Max arbetar bättre än McDonalds 

när det gäller miljö”, där vårt stickprov delats in i två halvor. 

 

Figur 31. Svarsfrekvensen på frågan ”Jag källsorterar noggrant”, där vårt stickprov 

delats in i två halvor. 

 

  

Serie1 

Serie2 

Jag tycker att Max arbetar bättre än McDonalds när det gäller miljö 

Serie1 

Serie2 

Jag källsorterar noggrant 
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Appendix 4: Korrelationstester 

 
Miljökunskap 

Jag äter 
på Max 
varje 
vecka 

Jag har 
kunskap 
om Max 
miljöpolicy 

Jag har bra 
koll på 
Max 
arbete 
med 
miljöfrågor 

Genom att 
besöka 
Max får jag 
kunskap 
om deras 
miljöarbete 

Max tar 
sitt 
ansvar 
när det 
gäller 
miljö 

Jag 
anser 
att Max 
är ett 
pålitligt 
företag 

Jag tycker 
att Max 
arbetar 
bättre än 
McDonalds 
när det 
gäller miljö 

Jag 
rekommenderar 
Max till 
vänner/bekanta 

Miljökunskap 1,000 0,007 -0,066 0,22 0,41 -0,014 0,090 0,001 -0,056 

Jag äter på Max 
varje vecka 0,007 1,000 0,533** 0,216* 0,070 0,220* 0,125 0,190 0,222* 
Jag har kunskap 
om Max 
miljöpolicy -0,066 0,533** 1,000 0,349** 0,338** 0,405** 0,291** 0,381** 0,303** 

Jag har bra koll 
på Max arbete 
med miljöfrågor 0,22 0,216* 0,349** 1,000 -0,047 -0,003 0,096 0,230* 0,359** 
Genom att 
besöka Max får 
jag kunskap om 
deras 
miljöarbete 0,41 0,070 0,338** -0,047 1,000 0,397** 0,354** 0,508** 0,261** 
Max tar sitt 
ansvar när det 
gäller miljö -0,014 0,220* 0,405** -0,003 0,397** 1,000 0,505** 0,577** 0,233* 
Jag anser att 
Max är ett 
pålitligt företag 0,090 0,125 0,291** 0,096 0,354** 0,505** 1,000 0,638** 0,457** 
Jag tycker att 
Max arbetar 
bättre än 
McDonalds när 
det gäller miljö 0,001 0,190 0,381** 0,230* 0,508** 0,577** 0,638** 1,000 0,482** 
Jag 
rekommenderar 
Max till 
vänner/bekanta -0,056 0,222* 0,303** 0,359** 0,261** 0,233* 0,457** 0,482** 1,000 

*p<0,05 
         **p<0,01 

         Tabell 2. Korrelationer mellan variabeln ”miljökunskap” och övriga miljöfrågor. 
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Hälsokunskap 

Jag äter 
på Max 
varje 
vecka 

Jag har 
kunskap 
om Max 
hälsopolicy 

Jag har bra 
koll på 
Max 
arbete 
med 
hälsofrågor 

Genom att 
besöka Max 
får jag 
kunskap om 
deras 
hälsoarbete 

Max tar 
sitt 
ansvar 
när det 
gäller 
hälsa 

Jag anser 
att Max 
är ett 
pålitligt 
företag 

Jag tycker 
att Max 
arbetar 
bättre än 
McDonalds 
när det 
gäller hälsa 

Jag 
rekommenderar 
Max till 
vänner/bekanta 

Hälsokunskap 1,000 -0,331** -0,197* -0,078 -0,085 0,009 -0,198 -0,132 0,105 

Jag äter på Max 
varje vecka -0,331** 1,000 0,451** 0,201* 0,092 0,196 0,125 0,259** -0,004 

Jag har kunskap 
om Max 
hälsopolicy -0,197* 0,451** 1,000 0,294** 0,218* 0,198* 0,210* 0,222* -0,099 
Jag har bra koll 
på Max arbete 
med 
hälsofrågor -0,078 0,201* 0,294** 1,000 -0,196 -0,185 -0,020 0,033 -0,111* 

Genom att 
besöka Max får 
jag kunskap om 
deras 
hälsoarbete -0,085 0,092 0,218* -0,196 1,000 0,477** 0,276** 0,400** -0,049 

Max tar sitt 
ansvar när det 
gäller hälsa 0,009 0,196 0,198* -0,185 0,477** 1,000 0,399** 0,420** -0,111 

Jag anser att 
Max är ett 
pålitligt företag -0,198 0,125 0,210* -0,020 0,276** 0,399** 1,000 0,511** -0,217* 

Jag tycker att 
Max arbetar 
bättre än 
McDonalds när 
det gäller hälsa -0,132 0,259** 0,222* 0,033 0,400** 0,420** 0,511** 1,000 -0,192 

Jag 
rekommenderar 
Max till 
vänner/bekanta 0,105 -0,004 -0,099 -0,111* -0,049 -0,111 -0,217* -0,192 1,000 

*p<0,05 
         **p<0,01 

         

          Tabell 3. Korrelationer mellan variabeln ”hälsokunskap” och övriga hälsofrågor. 

 


