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Sammanfattning  

Det har blivit allt vanligare att företag engagerar sig i frågor som rör CSR (Corporate Social 

Responsibility) som på svenska kan översättas som socialt ansvar. Engagemanget kan ses som 

ett medel för att uppnå legitimitet och förtroende för sin verksamhet bland ett företags 
intressenter. En lyckad CSR-strategi sägs kunna generera positiva resultat för företag. För att 

gynnas av sitt arbete inom CSR gäller det att nå ut med sina åtaganden till sina intressenter. I 

den här studien undersöks hur de anställda på Max Hamburgare tar del av information angående 
företagets hållbarhetsarbete, hur det uppfattas och vilken betydelse det har för de anställda. 

Studien har inletts med en förstudie med genomförda kvalitativa intervjuer med Max 

Hamburgares CSR- och hållbarhetschef och anställda på företaget. Vidare är det empiriska 

materialet baserat på en enkätundersökning som skickats ut till företagets samtliga 
restaurangchefer och biträdande restaurangchefer. Resultatet av undersökningen visar att de 

anställda på Max Hamburgare tar del av information genom dels direkta kanaler och dels via 

indirekta kanaler samt att de uppskattar muntlig kommunikation i frågor angående 
hållbarhetsarbetet. Företagets arbete inom det sociala ansvaret uppfattas bland de anställda som 

mycket trovärdigt och resultaten av studien pekar mot att hållbarhetsarbetet bidrar till att de 

anställda identifierar sig med organisationen. Hur de anställda på Max Hamburgare pratar om 

hållbarhetsarbetet tyder på att stärka företagskulturen.   

 

Nyckelord: CSR, socialt ansvar, hållbarbarhetsarbete, internkommunikation, anställda 

 

 

Abstract 

In organizations today Corporate Social Responsibility (CSR) is becoming a common means to 

try to gain legitimacy and credibility for their business. A successful CSR strategy has the 

potential to generate positive outcomes for a company and reaching out to stakeholders about 

the corporation’s contribution in the field is an important part of the work. In this study I 
examine how the employees at Max Hamburgare receive the corporation’s efforts within 

sustainability, how it is perceived and what this means to the employees. The study is based on 

qualitative interviews with employees and the CSR manager at Max Hamburgare, and through a 
wider survey among employees. The result reveals that organizational members receive 

information about CSR through both direct and indirect channels. Moreover the employees 

indicate appreciation towards oral communication about the corporation’s commitment within 

sustainability. The employees at Max Hamburgare perceive the corporation’s CSR activities as 
credible and the results show that the work within sustainability contribute to the employees’ 

organizational identification. The result from this study of how the employees’ communicate 

about sustainability also seems to add value and strengthening the corporate culture.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen har lett till att företag numera oundvikligen måste förhålla sig till en komplex 

och dynamisk marknad. Detta innebär att organisationer idag står till svars för en mångfald av 

intressenter med skilda förväntningar och krav på företagets verksamhet. I samspel med 

företagen bidrar dessa påtryckningar till att nya normer uppkommer för vad som utgör en 

legitim verksamhet, vilket också innebär att dessa riktlinjer är statiska och förändras över tid 

(Eccles, Newquist & Schatz, 2007). Normen gällande företags sociala ansvar, även kallad 

corporate social responsibility (CSR) har väckt ett ökat intresse i Sverige från 1990-talet och 

framåt då kritiken ökade gentemot företags alltför kortsiktiga finansiella fokus (Borglund, De 

Geer, & Hallvarsson, 2008; Morsing, Midttun & Palmås, 2007). Utvecklingen av CSR har 

framförallt letts av företag inom starkt kritiserade branscher och har numera fått ett relativt stort 

utrymme i företagsvärlden (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008).  

 

Att nå ut med budskap om sina åtaganden inom CSR är en viktig komponent för företag när det 

handlar om att skapa legitimitet och trovärdighet för sin verksamhet (Dawkins, 2004; Sahlin-

Andersson, 2006). Att kommunicera socialt ansvar har emellertid visat sig vara en besvärlig del 

av arbetet eftersom en alltför intensiv kommunikation kan väcka skeptiska reaktioner och 

misstänksamhet bland intressenter gentemot företags inblandning i sociala frågor (Dawkins, 

2004; Du, Bhattacharya & Sen, 2010). Att kommunicera budskap om socialt ansvarstagandet är 

därmed en av utmaningarna för att ett företag ska gynnas av sitt engagemang inom CSR.  

 

En organisations egna medlemmar, det vill säga företagets anställda är i många fall en effektiv 

kanal för att nå ut med budskap till övriga intressenter. Anställda uppfattas ofta som en 

trovärdig källa och har många gånger tillgång till att nå ut till en bred grupp av intressenter 

genom till exempel direktkontakt med kunder (Dawkins, 2004). Att införa en 

kommunikationsstrategi för att involvera anställda inom CSR bör därför inte underskattas. För 

att implementera och genomföra en lyckad CSR krävs anställdas medgivande och engagemang 

så att budskapen genomsyrar hela organisationen och på så vis uppfattas som genuin och 

trovärdig. De anställdas välvilja och stöd inför företagets aktiviteter är också oftast en 

nödvändighet för att kunna uppnå sina uppsatta mål (Collier & Esteban, 2007). Hur budskap om 

CSR designas och når de anställda är därför ett intressant område att studera.   

 

Max Hamburgarrestaurang AB (vidare Max Hamburgare) är ett familjeägt företag och Sveriges 

äldsta hamburgarrestaurangskedja. År 2008 inledde företaget ett samarbete med 

intresseorganisationen Det Naturliga Steget
1
 och har sedan dess arbetat i en allt större 

utsträckning med frågor som rör ekologiskt och socialt ansvar. Max Hamburgare har fått 

                                                   
1 Det naturliga steget är ”en icke vinstdrivan rådgivnings-, utbildnings- och 

forskningsorganisation… (som)… hjälper organisationer, grupper och individer ta meningsfulla steg 

mot hållbarhet” (Det Naturliga Steget, 2010). 
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mycket uppmärksamhet för sitt arbete med hållbarhet och tilldelades bland annat Green Award 

2009 för kreativitet inom hållbarhetsutveckling för sitt CSR-arbete med miljöfrågor (Max 

Hamburgare, 2010, Uppmärksamhet). År 2008 fick företaget utmärkelsen Årets grönaste 

kapitalist av Veckans affärer (ibid.). Företaget har också blivit uppmärksammat i positiv ordalag 

av media och opinionsledare både i Sverige och utomlands för sitt arbete med miljöfrågan av 

bland annat Paul McCartney i ett uttalande i EU parlamentet, genom BBC World News, och av 

Sveriges nuvarande stadsminister Fredrik Reinfeld (ibid.). I nuläget arbetar Max Hamburgare 

med att öka sitt sociala hållbarhetsarbete genom att interagera personer med 

funktionsnedsättningar och personer som av andra anledningar länge stått utanför 

arbetsmarknaden i sin produktiva verksamhet. Max Hamburgare är därmed ett gott exempel på 

ett företag som arbetar för att skapa sig en tydlig profil inom CSR. I januari månad 2010 

tillsattes en ny roll i form av en hållbarhets- och CSR chef i ledningsgruppen som enligt 

företaget är ett steg i arbetet med att stärka hållbarhetsfrågorna ytterligare (Larshans, 2010).  

1.2 Problemdiskussion 

Mycket forskning har tillägnats ämnet CSR och företagens sociala ansvar har i stor utsträckning 

kommit att bli betraktat som ett medel för att skapa långsiktiga och goda relationer med sina 

intressenter (Devinney, 2009; Rodrigo & Arenas, 2008; Pérez 2007; Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). I ett långsiktigt perspektiv sägs goda relationer till sina intressenter leda till 

bland annat ökad lönsamhet, prestation och effektivitet (Pérez, 2007; Morsing, 2006). Det 

sociala ansvaret innebär frivilliga insatser utöver lagar och förordningar, men har i många fall 

blivit en nödvändighet för företag att vinna legitimitet och förtroende för sin verksamhet. Ett 

företag har en mångfald av individer och grupper som ställer krav och har förväntningar på 

företaget och det är upp till varje enskilt företag att besluta var man vill lägga fokus för att leva 

upp till dessa. Intressenternas inflytande på moderna organisationer har i tidigare forskning 

pekat mot att företag bör sträva efter att involvera sin omgivning att medverka i organisationens 

aktiviteter och på så vis bygga starka gynnsamma relationer med sina intressenter (Morsing & 

Schultz, 2006).  

 

Tidigare forskningen i ämnet CSR i relation till ett företags intressenter har framförallt 

fokuserats på aktieägare och kunders relation till ämnet. Samtidigt visar forskning från bland 

annat Collier & Esteban (2007) att ett lojalt stöd från organisationsmedlemmar är ett måste för 

att implementera en genomgående CSR-politik i ett företag (Collier & Esteban, 2007; Morsing, 

2006). De anställdas välvilja, motivation och engagemang sägs vara vital i arbetet med socialt 

ansvar. Trots det har relativt lite av forskningen inom CSR tillägnats denna interna grupp 

(Dawkins, 2004; Rodrigo & Arenas, 2008).  

 

Forskning visar att anställda kan komma att försöka identifiera sig med organisationen som de 

arbetar för, vilket kan leda till ökad motivation och engagemang som i sin tur kan leda till bättre 

ekonomiska resultat (Morsing, 2006).  Företags arbete med socialt ansvar kan vara ett sätt för 

anställda att känna sig stolta över den organisation som de arbetar för genom att de delar 

värderingar med sin arbetsgivare. Att arbeta med CSR-frågor sägs ha stor potential för företags 

affärsverksamhet, men arbetet med att producera effektiva budskap i ämnet har som sagt visat 

sig vara en utmaning (Dawkins, 2004). Effektiv kommunikation av CSR som når de anställda är 

inget undantag.  
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Forskningen kring CSR är omfattande och väger in många aspekter i ämnet såsom ekonomiska, 

legala och sociala perspektiv. Kommunikationsfrågan har uppmärksammats i tidigare studier, 

men hur företag väljer att kommunicera socialt ansvar internt är fortfarande relativt obevandrat 

(Dawkins, 2004; Rodrigo & Arenas, 2008).  I litteratur som diskuterar CSR går att finna 

tillvägagångssätt att kommunicera budskap mot aktieägare, kunder och media för att stärka 

företagets legitimitet, varumärke och konkurrenskraft. Generella beskrivningar av 

kommunikationsstrategier har presenterats. Forskningen om CSR har också påvisat att 

aktiviteter inom det sociala ansvaret kan skapa motivation, identifiering och lojalitet bland de 

anställda. Förståelsen för hur de anställda mottar information om CSR går därmed att fördjupa. 

 

1.3 Problematisering 

Som nämnt ovan har CSR blivit en allt vanligare aktivitet i moderna företag och kan ses som ett 

medel för att uppnå legitimitet och förtroende för sin verksamhet. Företags sociala ansvar har 

ovan beskrivits som att allt oftare bli förknippad som ett steg i byggandet av långvariga 

relationer med sina intressenter för att vinna förtroende och stöd för sin verksamhet. De 

anställda sägs samtidigt ha en avgörande roll för ett företags CSR-arbete och bär på potential för 

hur ett företags sociala ansvar implementeras, kommuniceras och blir framgångsrik. Dessutom 

sägs en organisations egna medlemmar utgöra en effektiv kanal för att leverera vidare buskap 

om CSR till övriga intressenter. Därmed är det av intresse att undersöka hur de anställda mottar 

information av den här typen av aktiviteter. I samband med frågan är det också av intresse att 

titta på företagsledningens interna kommunikationsstrategi om CSR och hur de anställda pratar 

om det sociala ansvaret med andra.   

 

För att fördjupa mig i ämnet kommer den här studien att undersöka hur ett företag som Max 

Hamburgare som arbetar med att skapa sig en tydlig profil inom hållbarhetsarbetet på den 

svenska marknaden kommunicerar sitt ansvarstagande till sina anställda. Reaktionerna kring 

Max Hamburgares initiativ inom hållbarhet har fått ett positivt mottagande av opinionsledare, i 

media och de har även vunnit priser för sitt hållbarhetsarbete och kan därmed påstås ha lyckats 

nå ut med sitt engagemang till en extern grupp av intressenter. Eftersom forskning visar att ett 

företag är beroende av sina anställdas stöd för att införa en trovärdig CSR är det av intresse att 

undersöka hur Max Hamburgare kommunicerar sitt hållbarhetsarbete internt. För att öka 

förståelsen i kommunikationsprocessen kommer jag att undersöka hur ledningen paketerar 

budskap om hållbarhetsarbetet för att nå ut till sina anställda. Jag kommer att titta på hur de 

anställda mottar informationen om hållbarhetsarbetet, det vill säga hur de tar del av 

informationen, hur den uppfattas samt vilken betydelse det har. Vidare kommer jag att 

undersöka hur ofta de anställa pratar om hållbarhetsarbetet och i sådana fall med vem, för att 

undersöka de anställdas kommunikationsmönster i frågan.  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Max Hamburgare, ett företag som arbetar mot att 

skapa sig en tydlig profil inom CSR, förmedlar sina aktiviteter om det sociala ansvaret internt. 

Studien ämnar leda till en djupare förståelse för hur de anställda tar del av information angående 

företagets CSR, hur det uppfattas och vilken betydelse det har för de anställda. 
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1.5 Disposition för kommande avsnitt 

METODAVSNITTET avser att klargöra för läsaren min vetenskapsteoretiska utgångspunkt, hur 

jag har gått till väga vid datainsamling, analys och urval. Begränsningar kommenteras och 

avslutningsvis diskuteras även ett par kritiska reflektioner gällande studien. Genom att 

tydliggöra arbetsprocessen understöds tillförlitligheten som underlättar granskning av mina 

slutsatser. 

 

TEORIAVSNITTET har för avsikt att bygga ett underlag för att fördjupa förståelsen om 

forskning som relaterar till studiens empiriska undersökning. Teoriavsnittet kommer också 

verka som stöd i kommande analys av det insamlade empiriska materialet.  

 

EMPIRIAVSNITTET presenterar den kvalitativa intervjun med Pär Larshans, CSR- och 

hållbarhetschef på Max Hamburgare, som följs av en genomgång av enkätundersökningen som 

skickades ut till företagets anställda, som här syftar till restaurangchefer och biträdande 

restaurangchefer. 

 

ANALYSAVSNITTET diskuterar, analyserar och tolkar det empiriska materialet utifrån det 

teoretiska underlaget. Egna resonemang och tolkningar diskuteras utifrån undersökningens 

utfall.  

 

SLUTSATSEN sammanfattar resultaten av studien och ämnar besvara uppsatsens syfte om hur de 

anställda tar del av information om hållbarhetsarbetet, hur det uppfattas och slutligen vilken 

betydelse det har. Slutsatsen baseras på tolkningar, argumentation och resonemang som 

diskuterats i analysavsnittet. 

 

DISKUSSIONEN tar upp tankar och reflektioner som jag har stött på under arbetets gång. 

Avsnittet tar upp funderingar som går utanför uppsatsens syfte och ger förslag på vidare 

forskning.  
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2. Metod  

I kommande avsnitt uppmärksammas den vetenskapliga 

utgångspunkten för studien, samt en genomgång om hur arbetet med 

datainsamlingen av det teoretiska underlaget och det empiriska 

materialet har gått till. Avsnittet behandlar även analysmetod, urval och 

begränsningar med studien och avslutas med ett par kritiska 

reflektioner.  

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Syftet med den här studien är att få en djupare förståelse för den interna kommunikationen av 

hållbarhetsarbetet på Max Hamburgare. Detta kommer att göras genom att undersöka hur de 

anställda mottar budskap om CSR, det vill säga hur de tar del av information, hur arbetet 

uppfattas och vad det betyder för de anställda. Jag har därmed valt att använda mig av en 

kvalitativ tolkningsbaserad ansats som innebär möjligheten att ta reda på hur människor skapar 

sin egen verklighet utifrån hur situationer tolkas och uppfattas individuellt (Bryman & Bell, 

2007). För att nå min målsättning är jag intresserad av att undersöka hur informationen om CSR 

uppfattas i sin kontext, det vill säga baserad på situation beroende av tid och rum i sitt 

sammanhang.  

 

En kvalitativ ansats är passande när forskningen ämnar göra nyanserade beskrivningar för hur 

människor uppfattar en specifik situation. Ansatsen är också lämplig när en problemställning är 

oklar och behöver förtydligas eftersom metoden erbjuder öppenhet och flexibilitet (Jacobsen, 

2002). En kvantitativ ansats har däremot fördelen att beskriva omfattning och frekvens av ett 

fenomen. Metoden har fördelen att den går att strukturera i förhand och passar sig för att 

undersöka ett flertal individer för att få en bredare förståelse av upplevelsen inom en större 

population. Att använda en kvalitativ ansats före en kvantitativ ansats ämnar därmed 

komplimentera varandra. I den här studien kommer tre kvalitativa intervjuer att föregå en 

enkätundersökning som i sin tur kommer att utgöra underlaget för det empiriska materialet. 

Intervjuerna kommer alltså inte presenteras i sin helhet, utan kan istället betraktas som en 

förstudie för det kommande arbetet. Upplägget är designat för att i ett första steg möjliggöra nya 

kunskaper och antaganden genom den öppenhet och flexibilitet som en kvalitativ intervju 

erbjuder. I ett nästa steg ligger de kvalitativa intervjuerna till grund för utformningen av ett 

frågeformulär som når ett bredare omfång av respondenter. Frågeformuläret kommer att tjäna 

som ett test av omfattning av de uppfattningar och ställningstagande som jag får ta del av 

genom de kvalitativa intervjuerna. Genom att använda två metoder, dels en kvalitativ intervju 

och vidare en enkätundersökning ökar utfallets giltighet genom att de kvalitativa intervjuernas 

validitet beprövas (Jacobsen, 2002).  
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2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Fallstudie  

En fallstudie innebär att resultaten för studien är begränsade i sin kontext och lämpar sig för att 

undersöka en viss händelse för att kunna nå en djupare förståelse av en specifik företeelse 

(Jacobsen, 2002). Detta stämmer väl in med avsikten med min uppsats vilket också betyder att 

analysen måste förstås i sitt sammanhang. Fördelarna med valet av att göra en fallstudie är att 

kunna koncentrera sig på en viss händelse för att finna de komponenter som utgör ett visst 

fenomen. Kritik som uppmärksammats mot fallstudien som metod är risken att nå snedvridna 

resultat samt svårigheten att generalisera utfallet (Bell, 1995). Syftet med min uppsats är inte att 

generalisera och utmaningen blir att analysera materialet med insikt av denna problematik. 

Valet av att genomföra studien på Max Hamburgare baserades på företagets arbete med att 

skapa sig en tydlig profil inom CSR på den svenska marknaden. Detta gör Max Hamburgare till 

ett intressant företag för mig att studera.  

 

2.2.2 Datainsamling 

Det initiala arbetet med uppsatsen inleddes med en kritisk litteraturstudie av forskning inom 

ämnet CSR, kommunikationsstrategier samt hur ämnet är sammankopplat till företagets 

intressenter. Källorna utgör framförallt akademiska artiklar och publicerade böcker och 

rapporter i ämnet.  

 

Det empiriska materialet baseras på primärdata vilket innebär att det utgör en nyinsamling av 

material för att fokusera på studiens syfte . En kvalitativ intervju med Max Hamburgares CSR- 

och hållbarhetschef Pär Larshans inledde den empiriska datainsamlingen för att tillhandahålla 

information om ledningens syn på den interna kommunikationen av företagets sociala och 

ekologiska hållbarhetsarbete. Inför de kvalitativa intervjuerna fick Max Hamburgares CSR- och 

hållbarhetschef Pär Larshans representera ledningens perspektiv på hur informationen av 

företagets hållbarhetsfrågor förmedlas. Som ansvarig för Max Hamburgares hållbarhetsarbete 

besitter Pär Larshans störst insyn i frågorna hur kommunikationen går till, och har i sin position 

även överblick över företagets strategiska mål inom CSR.  

 

 Även tryckt material tillhandahållet av Larshans och genom företagets hemsida sågs över i viss 

mån för att skapa en uppfattning om hur information om företagets kommunikation om CSR 

förmedlas till de anställda. För att lägga grunden till enkäten sökte jag ökad förståelse för de 

anställdas mottagande av hållbarhetsarbetet genom intervjuer med tre anställda vid två separata 

tillfällen, varav två i rollen som restaurangchef och en biträdande restaurangchef på Max 

Hamburgare. De tre intervjuobjekten presenterade generella beskrivningar om mottagandet av 

budskap om hållbarhetsarbetet. Avsikten var att finna nya kunskaper, idéer och antaganden om 

den interna kommunikationen i ämnet. De kvalitativa intervjuerna kan ses som en förstudie och 

ämnade fördjupa min förståelse för det sociala systemet som de anställda är en del av ur 

intervjuobjektens perspektiv. De kvalitativa intervjuerna med de anställda på Max Hamburgare 

genomfördes genom möten med öppna frågor angående den interna kommunikationen av CSR. 

Vid mötena följde jag en intervjuguide som ämnade undersöka de anställdas åsikter och 

perspektiv av hur de tar del av information om hållbarhetsarbetet, hur arbetet uppfattas samt hur 

det påverkar de anställda. Genom öppna frågor gavs möjligheten att uppmärksamma ämnen som 
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låg utanför den förberedda intervjuguiden. Fördelen med kvalitativa intervjuer gör att 

respondenterna kan ge mer fullständiga svar, samt att möjligheten finns att ställa 

uppföljningsfrågor (Bryman & Bell, 2007). Samtliga intervjuerna spelades in vid mötena för att 

möjliggöra fullt engagemang från båda parter att delta i dialogen. Dessutom minskades risken 

att jag skulle förbise relevant och viktig information som respondenterna gav.  

 

Intervjuerna transkriberades för vidare analys och intervjupersonernas svar kom att ligga till 

grund för en enkät som vid ett senare tillfälle skickades ut till samtliga restaurangchefer och 

biträdande chefer på Max Hamburgare, en population av sammanlagt 142 personer med 71 

representanter i respektive grupp. Urvalet av företagets anställda för medverkan i 

enkätundersökningen har begränsats till Max Hamburgares restaurangchefer och biträdande 

restaurangchefer. Genom deras mellanchefsposition anser jag att deras mottagande av 

kommunikation av CSR-arbete är av betydande roll för att få en djupare förståelse för den 

interna kommunikationen av CSR då de kan ses som en länk mellan ledning och övriga 

medarbetare. Enkäten skickades ut via företagets intranät och respondenterna hade en veckas tid 

på sig att lämna sina svar. Systemet kunde inte spåra vem som svarade på enkäten och därför 

kunde också respondenterna garanteras anonymitet.  Fördelen med en enkätundersökning är att 

samma frågor kan ställas till flera individer under så lika omständigheter som möjligt. 

Enkätundersökningar kan vara ett bra verktyg för att svara på frågor om vad, var, hur och när, 

men svårare att besvara frågor som varför (Bell, 1995). Detta stämmer väl in på syftet med min 

studie. Enkäten behandlade generella bakgrundsfrågor, frågor med jakande och nekande 

svarsalternativ, samt frågor där den svarande skulle ta hänsyn till visst påstående över en 

fyrastegsskala. Anledningen till att jag använde mig av en fyrastegsskala var ett medvetet val 

för att tvinga de anställda att ta ställning till påståendet genom att antingen välja att de 

instämmer eller att de tar avstånd till påståendet. De svarande hade vid ställningstagande 

gällande påståenden även möjligheten att välja alternativet ’Vet ej’.   

 

2.2.3 Analysmetod 

I uppsatsen användes en induktiv ansats som innebär att frågeställningen i de kvalitativa 

intervjuerna är flexibla för att minska förutfattade meningar och på så vis undvika att gå miste 

om relevant information. I motsats till en deduktiv ansats kommer studien inte att basera 

empirin utifrån teorin, utan det teoretiska underlaget kommer istället fungera som ett stöd för 

undersökningens grundläggande iscensättning, samt användas vid tolkning och argumentation 

vid analys av det insamlade empiriska materialet (Jacobsen, 2002). Studien har en 

individualistisk ansats med fokus på att tolka enskilda individers uppfattning som den viktigaste 

datakällan. Teoriavsnittet som fungerar som stöd i min uppsats är till stor del forskning som har 

bedrivits utanför Sveriges gränser. Genom att väga in ett svenskt perspektiv i frågan kommer 

jag i analysen att uppmärksamma eventuella orsaker till studiens utfall. 

 

Enkäten har bearbetats i programmet eQuest för programmering av frågor genom Max 

Hamburgares intranät samt för insamling av respondenternas svar. Statistiken har bearbetats 

dels i programmet, samt genom manuella uträkningar. Svaren som presenteras i empirikapitlet 

beskrivs dels i procentform samt genom det antalet svaranden som procenten representerar.  

Presentationen är en sammanställning av de frågor i enkätundersökningen som ansågs relevanta 

i sammanhanget för att besvara studiens syfte.  
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2.2.4 Avgränsningar 

Definitionen av företagets anställda kommer att begränsas till Max Hamburgares 

restaurangchefer och biträdande restaurangchefer och innefattar därmed inte företagets övriga 

medarbetare. Studien går heller inte in på detalj hur budskap formuleras eller vilken form av 

data som utbytes i kommunikationen av hållbarhetsarbetet. Frågor har inte heller ställts till de 

anställda om varför de mottar hållbarhetsarbetet på visst sätt. 

2.3 Kritisk reflektion 

När respondenterna känner till syftet för vad som ska undersökas finns det risk för att bias 

uppkommer i form av en intervjueffekt. En intervjueffekt skulle innebära att respondenten 

försöker svara mig på ett sätt som de tror uppskattas av mig eller av ledningen. Intervjueffekten 

är svår att eliminera, men genom att ställa öppna frågor vid intervjutillfällena och eftersträva 

objektivitet i frågeställningar kan risken minskas (Bell, 1995). I undersökningen både vid de 

kvalitativa intervjuerna med anställda och i enkätundersökningen framgick tydligt att 

respondenternas svar skulle komma att hanteras anonymt och att medverkan i studien var 

frivillig, med hopp om att de anställda svarade så sanningsenligt som möjligt.   

 

Antalet svarande av urvalsgruppen uppgick för enkätundersökningen till 79 personer. Detta 

innebär ett bortfall som motsvarar 44 %. Fördelat mellan de två grupperna visade sig den största 

andelen att tillhöra de biträdande restaurangcheferna vars bortfall motsvarade 56 % i jämförelse 

med restaurangchefernas bortfall som var 32 %. Detta skulle kunna vara ett resultat beroende av 

hur de två tjänsterna skiljer sig åt i det dagliga arbetet. De biträdande restaurangcheferna står för 

ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten på restaurangen. Detta innebär att 

arbetsuppgifterna till stor del utövas ute i restaurangen och att mindre tid spenderas på kontoret 

med tillgång till dator. Eftersom studien skickades ut över företagets intranät kan detta vara en 

förklaring till varför de biträdande restaurangchefernas svarsfrekvens avvek från 

restaurangcheferna. Den förmodade mest vanliga orsaken till bortfall är att respondenter inte 

orkar svara på ett frågeformulär (Jacobsen, 2002). Restaurangchefernas tjänst är till större del 

knuten till kontorsplatsen och kan ha påverkat att andelen svarande är större. Skillnaderna 

mellan restaurangchefernas och de biträdande restaurangchefernas svarsfrekvens skulle också 

kunna vara ett resultat av att intresset för hållbarhetsarbetet skiljer sig åt mellan de båda 

rollerna.  
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3. Teori 

Avsnittet inleds med att ta upp varför företag idag intresserar sig för CSR 
och aktiviteternas koppling till intressenter. Vidare diskuteras det sociala 
ansvarstagandet i Sverige. Kommunikationen ses som en viktig del i 
arbetet för att gagnas av sina sociala åtaganden.  

3.1 CSR – för vem & varför 

Intressenter är de grupper och individer som påverkar eller påverkas av ett företagets 

verksamhet (Sriramesh, Wee Ng, Ting & Wanying, 2007). Intressentmodellen presenterades av 

Friedman 1984 och från att den introducerades har den utvecklats och modifierats. Idag ligger 

fokus på att involvera intressenter i ett företags verksamhet för att på så vis skapa långsiktiga 

relationer (Morsing & Schultz, 2006). Det har gjorts flertal indelningar av intressenter för att 

säkerställa dess relation och betydelse för företaget, bland annat en uppdelning i primära och 

sekundära intressenter. De primära intressenterna är de personer som är nödvändiga för ett 

företags överlevnad exempelvis anställda, kunder och ägare. Sekundära intressenter består då av 

den massan som skapar opinion, vilket kan vara allt från media, till politiker och 

intresseorganisationer (Grafström, Göthberg & Windell, 2008; Rodrigo & Arenas, 2008).  

 

Socialt ansvar eller CSR är som jag nämnde i inledningen benämningar på företags etiska 

verksamhet gentemot samhället. Många företag agerar idag på ett flertal marknader och 

fungerar i samspel med sin omgivning. Med globaliseringen växer marknader och blir samtidigt 

alltmer komplexa att förhålla sig till vilket innebär en osäkerhet och dynamik. Riskerna för 

företagen kan därmed ses som att ligga utanför organisationen och istället till stor del vila i 

händerna på sina intressenter (Collier & Esteban, 2007).  De ekonomiska och sociala målen har 

på så vis kommit att betraktas som sammanvävda sett i ett långsiktigt perspektiv (Porter & 

Kramer, 2003).  

 

CSR avser idén om att företag frivilligt ska integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande i 

sin verksamhet och i samarbetet med intressenter. Små och medelstora företag som har 

införlivat CSR har ett etiskt förhållningssätt och bidrar till ekonomisk utveckling, samtidigt som 

man förbättrar situationen dels för de anställda och deras familjer, dels för närsamhället och 

samhället i stort (Europeiska kommissionen, hemsida 2010) 

 

Så beskriver Europeiska kommissionen benämningen CSR, företags sociala ansvar. 

Aktiviteterna baseras alltså på frivilliga normer och innefattar ansvar som bidrar till social-, 

miljö- och human utveckling i samhället utöver den rådande lagen. Att strunta eller att ha 

okunskap i den allmänna opinionen kan leda till förtroendekriser för ett företag (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008). CSR arbetet har blivit ett medel att vinna legitimitet, eller ”licence 

to operate”, en form av godkännande från företagets intressenter att få verka på marknaden 

(Collier & Esteban, 2007; Pérez, 2007). Genom att genomföra sociala initiativ kan företag 

generera fördelaktiga intressentattityder och beteende och i långa loppet bygga starkare 

varumärke och stärka intressentrelationer samt öka företagets anseende (Du, Bhattacharya & 

Sen, 2010; Peréz, 2007). Ett gott anseende kan i sin tur generera ökad försäljning, skapa lojala 

kundrelationer och locka nya medarbetare. Forskning visar också att engagemang i CSR frågor 
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kan ha ytterligare fördelar, såsom öppna upp för nya möjligheter, attrahera investerare och 

samarbetspartners eller som en del av att hantera kriser eller risker inom företaget. CSR kan 

också gagna statligt stöd och bygga politiska relationer och kapital (Peréz, 2007). Men det är 

samtidigt viktigt att belysa att det ännu inte finns några bevis på att CSR har en positiv inverkan 

på företags ekonomiska prestationer (Devinney, 2009). Anledningen är att resultaten är svåra att 

mäta, jämföra och isolera (Grafström, Göthberg & Windell, 2008).  

 

Trenden av CSR kan förklaras som ett svar på ökad kritik mot hur globaliseringen har lett till att 

världsliga resurser kom att utnyttjas. En ökning av granskande media och uppdagade skandaler 

och hyckleri sägs vara andra orsaker till ett större intresse och ökat engagemang inom socialt 

ansvar (Sahlin-Andersson, 2006; Schultz, Hatch & Larsen, 2000). CSR kan också ses som en 

management trend som sägs attrahera kunder och anställda. Att skapa legitimitet genom sociala 

ansvarstaganden ses numera som ett accepterat sätt att skapa trovärdighet (Sahlin-Andersson, 

2006). 

 

3.2 Att kommunicera CSR aktiviteter 

3.2.1 Kommunikationsstrategi 

I arbetet med CSR är kommunikationen av företagets aktiviteter central eftersom genom att nå 

ut med sina ansträngningar finns också möjligheten att skapa trovärdighet genom sitt arbete. 97 

% av de 150 största företagen i Europa kommunicerar idag CSR genom sina hemsidor 

(Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2008). Nästan 80 % av de 250 största företagen i världen 

publicerar idag hållbarhetsredovisningar (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). Högre krav att vara 

transparent hör samman med företags försök att bygga förtroende för sin verksamhet. 

 

Image och identitet är viktigt för företag för att differentiera sig på marknader där konkurrensen 

är hög och intensiv marknadsföring är ett faktum (Christensen & Askegaard, 2001; Schultz, 

Hatch & Larsen, 2000).  Kommunikation möjliggör för företag att skapa en dialog och öka 

förståelsen, medvetenhet och uppskattning av ett företagets strategiska mål bland sina 

intressenter (Schultz, Hatch & Larsen, 2000). CSR är som beskrivet ovan ett diffust koncept, 

men genom dialog med intressenter öppnas möjligheten att tillsammans skapa normer och 

samtidigt identifiera eventuella risker företaget löper angående att skada legitimitet och 

anseende (Morsing & Schultz, 2006). Genom att planera sin CSR kommunikation strategiskt 

öppnas möjligheten att arbeta proaktivt istället för reaktivt med sociala frågor, och möjliggör för 

företaget att vara delaktig i att styra intressenternas framtida krav och förväntningar (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008; Morsing, 2006).  Genom att involvera och integrera intressenter är 

målet att stärka intressenters identifikation och eventuellt lojalitet mot organisationen (Morsing, 

2006). För att lyckas med det gäller det att företaget är konsistent i sin kommunikation för att 

skapa trovärdighet, igenkännlighet och en distinkt bild av företaget (Schultz, Hatch & Larsen, 

2000). CSR frågor bör därmed genomsyra alla led i en organisation eftersom olika led har 

relationer till varierande intressenter (Dawkins, 2004). Enligt forskning pågår det ett skift i att 

skapa identitet, från att påstå att ”det här är vi” till att kommunicera ”det här vill vi bli”. Detta 

har gjort att företag i allt större utsträckning intresserar sig för att förbättra den interna 

kommunikationen av företagets visioner (Schultz, Hatch & Larsen, 2000).   
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Allt fler företag engagerar sig i förebyggande aktiviteter för att påverka en intressents bild av 

organisationen bland annat genom att involvera tredje part. Rapporter från tredje part ger 

auktoritet, status och trovärdighet som företaget själva inte kan stå för. Detta kan ske genom 

bland annat uppmärksammas positivt i media, genom att företaget vinner utmärkelser, via 

rankningssystem, eller uttalande av experter och akademiker (Morsing, 2006). I 

autokommunikationsteorin sägs det att organisationens egna medlemmar kanske är de mest 

intresserade läsarna för att stärka tillhörighet och identifikation med organisationen. Om externa 

intressenter upplever en positiv reaktion från företagets budskap innebär det då att medlemmens 

egen identifikation stärks. Vid en negativ uppfattning om företaget kan medlemmarna känna 

tvärtom. Kritik mot företagets etiska och sociala ansvar från utomstående intressenter är extra 

känsligt eftersom det uppfattas som kritik mot det egna personliga ansvaret (Christensen & 

Askegaard, 2001; Morsing, 2006).  

 

För att upplevas som trovärdig bör kommunikationen av CSR innehålla information om CSR 

åtaganden, det vill säga hur mycket resurser som läggs på aktiviteterna samt dess påverkan. 

Motiv och koppling till kärnverksamheten stärker budskapet om företagets sociala ansvar (Du, 

Bhattacharya, & Sen, 2010).  

 

Företaget bör utveckla en kommunikationsstrategi för att effektivisera sina budskap om sitt 

sociala ansvar. Bland annat har det tagits fram tre strategier för att kommunicera CSR som 

förhåller sig olika till intressenters roll och inblandning. En informativ strategi är baserad på en 

envägskommunikation från företaget till intressenter där informationen ges till intressenterna för 

att påverka attityder och beteende. Företaget förmedlar då bilden av verkligheten, det vill säga 

de ger mening och är också i kontroll av meningsskapandet (Morsing & Schultz, 2006). Genom 

att involvera intressenter blir även dem en del av meningsskapandet. En respons strategi 

inkluderar intressenter till samtal i en tvåvägskommunikation, men kommunikationen är 

asymmetrisk och intressenternas inblandning behandlas som feedback (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008; Morsing & Schultz, 2006). En involverad strategi innebär en 

tvåvägskommunikation mellan företag och intressent, där företaget i samtal med sin intressent 

även är villig att göra förändringar vid behov. I den sistnämnda strategin är kommunikationen 

symmetrisk, det vill säga båda parter gör ansträngningar att påverka varandra (Morsing & 

Schultz, 2006). Företag vill gärna se att deras egna medlemmar internaliserar företagets buskap, 

gör det till sina egna och därmed fungerar som ambassadörer för företaget. För att lyckas krävs 

involvering, men trots det utövar de flesta företag idag fortfarande informativ strategi (Schultz, 

Hatch & Larsen, 2000) Identitet kan på så vis beskrivas som problemet och kommunikationen 

verkar vara svaret (Schultz, Hatch & Larsen, 2000). 

 

3.2.2 Utmaningar med CSR kommunikation  

Budskap om CSR sägs av forskare att löpa en risk att framstå som självupplyftande som 

framhäver den egna organisationen till den grad att det istället väcker misstänksamhet hos sina 

intressenter och kan ses som en utmaning inom kommunikationen av socialt ansvarstagande. 

Detta kallas self promoters paradox och ger en motsatt effekt av vad budskapen är designad för. 

Risken finns också att budskapen uppfattas som window dressing och inträffar om CSR 

framstår som ett förskönande av organisationens verkliga verksamhet. (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2008; Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Schultz, Hatch & Larsen, 2000)  
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CSR möts ofta med en allmän cynism mot företags inblandning i sociala, etiska och miljöfrågor, 

som ifrågasätter organisationers bakomliggande motiv och syfte. Kommunikationen måste vara 

i enlighet med företagets verksamhet och konsistent för att uppfattas som trovärdig. Om ett 

företags intressenter istället upplever sig som lurade eller förda bakom ljuset kommer det istället 

att resultera i negativa effekter gentemot företagets åtaganden (Dawkins, 2004; Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010). Ett företags redan existerande anseende och vilken bransch det rör 

sig om kommer också att inverka på effekten av hur de sociala åtagande tas emot (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010). Att budskap av CSR också har en mångfald av mottagare gör att 

informationen designad för en viss grupp av intressenter måste vara enhetlig med den som är 

ämnad för andra för att undvika upplevd diskrepans i frågorna (Dawkins, 2004). 

Autokommunikationsteorin är budskap som utformas i kommunikationsprocessen utan att 

företaget har planerat för dem (Morsing, 2006). Därför är det viktigt att forma meddelande som 

kombinerar förväntningar från externa och interna intressenter för att på bästa sätt skapa 

motivation och identifikation. Forskare har upptäckt en allt suddigare skiljelinje och en högre 

grad av överlappning mellan externa och interna intressenter och ofta är skaparna av budskap 

om företaget också mottagarna något som jag återkommer till senare (Schultz, Hatch & Larsen, 

2000).  

 

Som nämnt i föregående stycke är information producerad av företaget själv i större 

utsträckning en källa till att intressenter får en cynisk och skeptisk inställning till dess sociala 

ansvarstagande. Word of mouth är därför en mycket värdefull kanal för att nå ut med företags 

CSR-arbete. Satsningar på att utveckla den interna kommunikationen av CSR är därmed inte att 

underskatta för att påverka de anställdas inställning med förhoppning att göra dem till 

ambassadörer för företaget (Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Dawkins, 2004).  

3.3 CSR i Sverige 

Inblandningen av CSR sägs ha varit något blygsamma i Sverige i jämförelse med andra länder. 

Detta förklaras bland annat av att det sociala ansvaret traditionellt sett varit förlagt på staten. 

Den svenska modellen förespråkade att företagen framförallt skulle arbeta för produktivitet och 

effektivitet. Genom att företagen fokuserade på att skapa vinster, tillkom därmed skatter och 

arbetstillfällen (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008; Morsing, Midttun & Palmås, 2007). I 

Sverige har företag också sen 1980 talet och framåt varit tvungna att anpassa sig efter ett flertal 

inrättade lagar och regleringar angående miljön och har därför har miljöfrågan varit aktuell och 

implementerad i svenska företags strategi i många år (Morsing, Midttun & Palmås, 2007). 

Företagsledare verksamma i Sverige, Norge och Danmark har också visat sig uppfattar att deras 

organisationer redan tar socialt ansvar i hög utsträckning och ser det som en naturlig del i 

företagskulturen. Inställningen hämmar därmed incitament för att utveckla CSR. I Svenskarna 

har dessutom en generell hög tillit till det civila samhället och har inte påverkats märkbart av 

uppdagandet av företagsskandaler (ibid.).  

 

Men globaliseringen och aktiemarknaden har haft stort inflytande även på den svenska 

marknaden och lett till att företag börjat införa åtgärder inom CSR (Morsing, Midttun & 

Palmås, 2007). Tidiga sociala ansvarsinitiativ från företagen i Sverige har begränsats till lokala 

förväntningar och krav, och idrott och kultursponsring är vanligt förekommande i Sverige. Idag 

syns en tendens där satsningar på samhällsprojekt och ett globalt intresse blir allt vanligare 

(Morsing, Midttun & Palmås, 2007; Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Arbetet med CSR 
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skiljer sig mellan Europa och USA där företag i Europa framförallt tolkar ansvaret som att 

stödja en världslig utveckling. I USA handlar frågorna ofta om ansvar på en mer lokal nivå och 

amerikanska företag har även en längre tradition av välgörenhet. I Sverige rör CSR numera 

oftast om att ta ett globalt ansvarstagande t.ex. mänskliga rättigheter och miljöfrågan (Sahlin-

Andersson, 2006).  

3.4 De anställdas relation till CSR 

3.4.1 De anställdas betydelse i CSR arbetet 

Anställda tillhör den primära gruppen av intressenter och kan därmed ses som nödvändiga för 

ett företags överlevnad. För att ett företags profil ska vara mer än bara tomma löften är det 

viktigt att de anställda genomför vad som utlovas, som är beroende av de anställdas 

engagemang och stöd. Hela företaget måste alltså engageras för att nå ett effektivt resultat av 

sina utlovade CSR-aktiviteter (Collier & Esteban, 2007; Morsing, 2006; Schultz, Hatch & 

Larsen, 2000). Många människor i den industrialiserade världen identifierar sig idag med det 

företaget som de arbetar för och är därmed intresserade av att hitta komponenter inom företaget 

som möjliggör en sådan identifikation (Schultz, Hatch & Larsen, 2000).   

 

CSR kan engagera anställda eftersom det förbinder företagsvärderingar och de anställdas 

personliga intressen (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Det sociala ansvarstagandet måste 

vara knutet till företagets ledarskap och företagskultur för lyckas att implementera en 

framgångsrik CSR. Om ledningen är fullt engagerad i frågorna möjliggör det att etiken också 

blir inbäddad i företagskulturen (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008; Collier & Esteban, 

2007). Hur engagerade anställda är till CSR är beroende delvis på företagskulturen, som bland 

annat leder till identifikation och en ökad känsla av att ta del av ansvaret (Collier & Esteban, 

2007). Chefer och medarbetare behöver kompetens att agera i etiska frågor och det är styrelsens 

roll att se till att det finns tydliga etiska riktlinjer att följa (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 

2008).   

 

Anställda kan alltså ses som maktfulla om de stödjer företagets sociala ansvarstagande. I en 

undersökning som genomfördes i Storbritannien visade det sig att nio av tio anställda tycker det 

är viktigt att deras arbetsgivare tar socialt ansvar (Dawkins, 2004). CSR är därmed ett viktigt 

medel att locka nya duktiga medarbetare och kan höja de anställdas motivation (ibid.). Anställda 

bör ses som ett verktyg för att genomföra och förmedla företagets åtaganden till övriga 

intressenter. Som nämnt tidigare har informella kanaler visat sig vara ett effektivt och mer 

förtroendegivande sätt att kommunicera än budskap producerade direkt av företaget och bör 

därför inte underskattas. Anställda som är involverade och engagerade i CSR aktiviteter sägs 

med större sannolikhet att stödja företagets ansträngningar. (ibid.) 

 

3.4.2 Organisationsidentitet & företagskultur   

Identitet är organisationens sätt att definiera sig själv och den profil som företaget väljer att 

kommunicera utåt. En yttre uppfattning av ett företag skapar ett företags image och utgör 

därmed en analys av företagets profil. Idag är gränslandet mellan en inre och en yttre 

uppfattning av en organisation allt suddigare eftersom ”insiders” också kan vara en del av 
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externa grupper (Christensen & Askegaard, 2001; Rupp, Ganapathi, Ruth & Williams, 2006). 

Autokommunikationsteorin argumenterar för att de mest involverade mottagarna av företagets 

kommunikation är de egna medlemmar som bidrar till att stärka symboler, värden och 

antaganden, det vill säga den egna kulturen. Detta blir viktigt i processen för identifikation, 

lojalitet och motivation. När anställda börjar välja företag baserat på dess rykte försvinner den 

traditionella synen på en intern och extern skiljelinje (Christensen & Askegaard, 2001). 

 

Att identifiera sig med det företag som man arbetar för betyder till vilken grad en anställd 

definierar samma attribut med sin arbetsgivare. Hur en anställd påverkas beror på känslan av 

stolthet och delaktighet, hur företaget erkänner och bekräftar personen samt den uppfattade 

möjligheten att påverka och hur väl företagets värderingar stämmer överensstämmelse med de 

individuella värderingarna (Schultz, Hatch & Larsen, 2000). En stark identitet för företag kan 

innebära fördelar som att attrahera kvalificerade medarbetare och även verka som en 

motivationsfaktor för existerande anställda till att bli mer produktiva och lojala (Christensen & 

Askegaard, 2001; Rupp, Ganapathi, Ruth & Williams, 2006; Schultz, Hatch & Larsen, 2000). 

Genom motivation och engagemang ges intressenterna ett sammanhang som kan påverka 

ekonomiska resultat positivt (Morsing, 2006). En socialt ansvarstagande image sägs medföra 

möjligheten för anställda att känna sig stolta och lojala mot sin arbetsgivare. Genom att införa 

socialt ansvar hoppas företag på att humanisera företaget genom att väcka känslor hos kunder 

och anställda (Schultz, Hatch & Larsen, 2000).  

 

De anställdas attityd och beteende är starkt influerat av hur rättvis de upplever organisationens 

aktiviteter och innebär mycket mer än ekonomisk rationalitet och självintresse. Anställda 

reagerar emotionellt, attitydmässigt och beteendemässigt på företags sociala rättvisa inom 

organisationen (Rupp, Ganapathi, Ruth & Williams, 2006). Tillhörighet baserad på 

identifikation där CSR fungerar som en länk mellan företag och samhälle där CSR kan fungera 

som att ge en uppfattning av en meningsfull existens (ibid.). CSR aktiviteter genererar två typer 

av attityder hos de anställda, dels gentemot organisationen, dels gentemot samhället i stort 

(Rodrigo & Arenas, 2008).  

 

Företagskultur måste vara rotad i kollektivet och ett företagets historia, och hur anställda 

upplever CSR är alltså inbäddat i kulturen. Tillsammans skapas en etisk kontext som influerar 

anställdas attityd och beteende. Anställdas engagemang har visat sig att inte kunna tvingas fram 

utan bara lägga grunden för att föda den. Internt engagemang kan växa bland annat genom 

transparent kommunikation, förtroende för företaget och en övertygelse att företaget respekterar 

lokala seder och kutym. (Collier & Esteban, 2007) 

3.5 CSR och betydelsen av internkommunikation  

För att sammanfatta ovanstående avsnitt innan jag går vidare för att presentera resultatet av min 

empiriska undersökning följer här en kort genomgång vad som nämnts i teoriavsnittet. Det sägs 

idag att för ett företag ska få behålla sitt ’license to operate’ behöver organisationer ta socialt 

ansvar i allt större utsträckning. CSR har blivit ett medel för att vinna legitimitet och 

trovärdighet för sin verksamhet. De anställda har en viktig roll i implementeringen och 

genomförandet av ett företags CSR aktiviteter för att arbetet ska upplevas genuint och bidra till 

ett positivt resultat. Organisationer är sociala konstellationer där kollektivet skapar en 

gemensam mening, dels genom företagets egna budskap, dels genom hur det tas emot och 
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uppfattas. Ovan har det argumenterats att hur de anställda uppfattar sitt företag påverkar också 

deras beteende och attityd. Om organisatoriska attribut uppfattas som attraktiva för de anställda 

kommer de att identifiera sig med organisationen som i sin tur kan leda till stolthet, lojalitet och 

motivation. Hur andra uppfattar organisationen påverkar också den anställdas bild av företaget. 

Att planera sin kommunikation är viktig för att undvika de risker som budskap om CSR kan 

föra med sig. Genom strategisk och proaktiv ställning öppnas möjlighet för företaget att vara 

med och styra intressenters förväntningar och krav. Från ett internationellt perspektiv har 

svenska företag varit relativt försiktiga i sin kommunikation och utveckling av CSR åtaganden. 

Idag är det dock allt vanligare, där fokus allt oftare riktas mot globala frågor, såsom miljö.  
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4. Empiri 

I det här avsnittet presenteras ledningens perspektiv av 
kommunikationen av CSR samt genom vilka kanaler som de anställda tar 
del av information om hållbarhetsarbetet. Resultaten av enkäten berör 
även uppfattningen och vilken betydelse det tycks ha för de anställda. 
Slutligen presenteras de anställdas kommunikationsmönster i frågan.  

4.1 Hur budskap om hållbarhetsarbetet förmedlas 

Den interna kommunikationen av hållbarhetsarbetet är enligt Pär Larshans, CSR- och 

hållbarhetschef på Max Hamburgare, en viktig del i arbetet med att engagera sina medarbetare i 

företagets sociala ansvar. Larshans menar att medarbetarna är länken utåt och därför bör de vara 

insatta i arbetet för att kunna representera och förklara företagets arbete inom hållbarhetsfrågor. 

Att företagets engagemang genomsyrar organisationen är därmed viktigt i uppbyggnaden av 

företagets trovärdighet menar Larshans. Företaget befinner sig i en expansionsfas och vill 

därmed säkerställa sina anställdas engagemang. (Intervju, Larshans, 2010)   

 

Genom att informera medarbetare i frågor om samhällsansvar hoppas ledningen att de anställda 

ska känna stolthet och lojalitet gentemot företaget. Detta önskas leda till högre motivation i att 

vilja göra ett bra arbete. Med inställningen med att de anställda jobbar för ett bra företag är 

ambitionen att anställda ska brinna för att sälja mer. Med stolta och lojala medarbetare hoppas 

ledningen också på att omsättningen av personalen blir lägre och att en bra arbetsmiljö även 

lockar nya duktiga medarbetare. Genom att utbilda restaurangchefer och biträdande 

restaurangchefer och göra dem införstådda med vad som är ett hållbart beteende i verksamheten 

hoppas ledningen på att de anställda ska få en positiv inställning till de här frågorna. Stolthet är 

ett nyckelord som Larshans även tror tar bort fokus från faktorer såsom lönefrågan. (Intervju, 

Larshans, 2010) 

 

Genom att uppmuntra en direktkontakt mellan ledningen och de anställda hoppas Larshans att 

kunna undvika missnöjsamhet och upptäcka felaktigheter i företagets praxis. Därmed avser den 

generella interna kommunikationen fungera som en riskhantering genom att undvika negativ 

uppmärksamhet och ofördelaktiga skriverier, även inom frågor som handlar om 

hållbarhetsarbetet. Den långsiktiga strävan är att implementera en fungerande kommunikation 

mellan ledning och de anställda för att bygga upp en trovärdighet för företaget. Ledningen säger 

sig försöka vara lyhörd inför de anställda. Bland annat kan tips från de anställda lämnas över 

intranätet med förhoppning att nya frågor ska väckas och uppmärksammas för att utveckla 

företagets arbete inom hållbarhet. Årligen delas ett internt miljöpris ut till den som kommer med 

förslag som kan bidra till utvecklingen av företagets hållbarhetsarbete. (Intervju, Larshans, 

2010)  
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Samtliga nyanställda på Max Hamburgare genomgår en introduktionsutbildning som upprättas 

genom företagets intranät. Utbildningen innefattar bland annat information om företagets CSR-

arbete. Det sociala ansvarsåtagandet nämns också i organisationens personaltidning som skickas 

hem till samtliga i personalen varje kvartal. I tidningen beskrivs hållbarhetsarbetet utifrån 

framgångar, utmaningar och framtida möjligheter. Informationen om hållbarhetsarbetet 

förmedlas också vid tillfälle via företagets veckobrev och informationsbrev som skickas till 

samtliga restauranger varje vecka. Företaget anordnar även utbildningsdagar för sina 

restaurangchefer och biträdande restaurangcheferna där information och frågor om det sociala 

ansvaret diskuteras. Cheferna har också fått del av utbildningsmaterial via dessa formella möten 

med högre uppsatta chefer för att kunna vidarebefordra kunskap till sina medarbetare på 

restaurangerna. Informationen som förmedlas av ledningen innehåller konkreta åtgärder och 

beskriver konkreta resultat, men har också inslag av mjuk data såsom roliga händelser som skett 

inom området. Bakgrunden till arbetet förmedlas inte längre till de anställda i samma 

utsträckning som i början av Max Hamburgares satsningar på grund av att ledningen anser att de 

anställda redan i hög grad har god kunskap till företagets motiv. I hopp om att skapa 

engagemang kommunicerar ledningen också hur varje anställd kan bidra i arbetet. (Intervju, 

Larshans, 2010) 

 

Utöver de kanaler som ledningen använder sig av för att förmedla budskap om 

hållbarhetsarbetet till sina anställda, finns information även tillgänglig via andra källor som inte 

är direkt riktad till en intern målgrupp. På varje Max Hamburgarrestaurang finns symboler som 

beskriver arbetet med klimatdeklaration för att kunderna ska kunna göra ett klimatsmart val när 

de beställer mat. På Max Hamburgares hemsida kommunicerar företaget om sina aktiviteter 

inom ekologiskt och socialt hållbarhetsarbete, dels vad företaget gör i dagsläget för att arbeta 

mot en hållbar verksamhet, vad som har gjorts i området samt framtida planer och utsikter (Max 

Hamburgare 2010, Miljö). På hemsidan nämns också positiva reaktioner och den 

uppmärksamhet företaget har fått av externa parter (Max Hamburgare 2010, Uppmärksamhet). 

Ledningen har valt att inte kommunicera sitt engagemang genom reklam eller annonser, 

däremot satsar Max Hamburgare på att involvera media och opinionsledare i frågorna. Detta 

görs bland annat genom personliga möten och genom föreläsningar. Då presenteras budskap om 

bakgrund, resultat, och hur Max Hamburgare arbetar, tänker och resonerar i sitt ansvarstagande. 

Max Hamburgare producerade sitt första klimatbokslut år 2008. Information om företagets 

hållbarhetsarbete går också att finna via andra källor på internet som inte producerats direkt av 

företaget. (Intervju, Larshans, 2010) Genom de kvalitativa intervjuerna med två 

restaurangchefer och en biträdande restaurangchef på Max Hamburgare kom ytterligare ett par 

kanaler att nämnas varifrån de anställda tar del av information om hållbarhetsarbetet. 

Information om företagets hållbarhetsarbete påstod även spridas mellan restaurangchefer och 

biträdande restaurangchefer där information utbyttes informellt och muntligt i frågan. 

Informella möten med högre uppsatta chefer kunde också förekomma där det sociala ansvaret 

diskuterades. (Personalintervjuer, 2010) 

 

Olika kanaler för Max Hamburgares kommunikation av hållbarhetsarbetet som 

uppmärksammats i förstudien kan sammanfattas enligt följande; utbildning på intranätet, 

utbildning genom möte med högre uppsatta chefer, personaltidning, information på 

restaurangen, genom media och offentliga personer, veckobrev/informationsbrev, informella 

möten med högre chefer, informella möten med övriga restaurangchefer/ biträdande 

restaurangchefer, via Max Hamburgare hemsida, via externa källor på internet och bokslut. 
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Nedan följer resultatet av enkätundersökningen som skickades ut till restaurangchefer och 

biträdande restaurangchefer på Max Hamburgare.  

 

Restaurangchefer och biträdande restaurangchefer får ta del av samma information om 

hållbarhetsarbetet som produceras av ledningen. De två tjänsterna skiljer sig åt genom att 

restaurangcheferna har det yttersta ansvaret för ekonomi, drift och personal. De biträdande 

restaurangcheferna har först och främst ansvar för den dagliga verksamheten och befordras ofta 

att ta över rollen som restaurangchef (Personalintervjuer, 2010). 

 

4.2 Anställdas mottagande av hållbarhetsarbetet 

4.2.1 Hur de anställda tar del av informationen 

Enkäten skickade ut till samtliga restaurangchefer och biträdande restaurangchefer på Max 

Hamburgare, totalt 142 personer. 79 personer deltog i undersökningen därav 48 i tjänsten som 

restaurangchef och 31 personer verksamma som biträdande restaurangchef. För att underlätta 

jämförelser och beskriva undersökningens utfall har procentsats använts av svarsfrekvensen i 

samtliga tabeller trots att antalet svarande är relativt låg. För att undvika missuppfattningar och 

snedvridna tolkningar presenteras även antalet personer som avses angivet inom parantes i 

samtliga redovisningar av enkätundersökningen.  

 

Tabell 1. Kanaler som de anställda tar del av information om hållbarhetsarbetet 

 

Andel i % 

Samtliga 

respondenter 

(79) 

Andel i % 

Restaurang-

chefer 

(48) 

Andel i % 

Biträdande 

restaurang-

chefer (31) 

Kanaler som de anställda uppgav sig ta del av information 

om hållbarhetsarbetet 

97 % (77) 100 % (48) 94 %   (29) Utbildning via möten med högre uppsatta chefer 

86 % (68) 88 %   (42) 84 %   (26) Veckobrev/informationsbrev 

85 % (67) 83 %   (40) 87 %   (27) Information uppsatt i restaurangen 

78 % (62) 79 %   (38) 77 %   (24) Personaltidningen 

72 % (57) 71 %   (34) 74 %   (23) Utbildning via intranätet 

70 % (55) 73 %   (35) 65 %   (20) Max hemsida 

52 % (41) 52 %   (25) 52 %   (16) Informella möten med högre uppsatta chefer 

47 % (37) 44 %   (21) 52 %   (16) Informella möten med andra biträdande restaurangchefer/ 

restaurangchefer 

46 % (36) 48 %   (23) 42 %   (13) Genom media och offentliga personer 

29 % (23) 29 %   (14) 29 %   (9) Andra källor på internet 

25 % (20) 27 %   (13) 23 %   (7) Bokslut  
 

Tabellen beskriver hur de anställda på Max Hamburgare tar del av information om företagets 

hållbarhetsarbete. Fördelningen på hur många av de svarande som tog del av information om 

företagets hållbarhetsarbete genom följande kanaler utifrån samtliga respondenter samt 

fördelat mellan restaurangchefernas och de biträdande restaurangchefernas svar. 
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De anställda som i den här studien syftar på restaurangchefer och biträdande restaurangchefer 

på Max Hamburgare, visade sig i den här undersökningen ta del av information av företagets 

hållbarhetsarbete i varierad utsträckning genom de olika kanaler som nämnts ovan. Samtliga 

kanaler var representerade när frågan ställdes hur de anställda tog del av information, även om 

det visade sig att vissa av alternativen var mer använda än andra. Den allra vanligaste källan 

visade sig vara vid utbildning tillsammans med högre uppsatta chefer inom företaget, där 97 % 

(77 av 79) av samtliga respondenter angav att de fick reda på informationen på det här viset. 

Vidare visade sig veckobrev, eller informationsbrev vara den näst vanligaste källan som 86 % 

(68 av 79) sa sig ta del av information om företagets sociala ansvar. De symboler och den 

information som förmedlas i restaurangerna svarade 85 % (67 av 79) var en av vägarna hur de 

tog del av information om Max Hamburgares hållbarhetsarbete. (Se tabell 1)  

 

De anställda tillfrågades i enkäten genom vilken av de ovanstående nämnda kanaler som de 

oftast tog del av information om hållbarhetsarbetet. Det sammanlagda resultatet visade att 37 % 

(29 av 79) menade att de oftast fick information genom utbildning på möten med högre chefer. 

Bland båda grupperna det vill säga restaurangchefer och biträdande restaurangchefer, svarade de 

flesta att utbildning med högre chefer var hur de oftast tog del av information, med respektive 

33 % (16 av 48) av restaurangcheferna och 42 % (13 av 31) av de biträdande 

restaurangcheferna. 28 % (22 av 79) av samtliga respondenter svarade att de oftast fick reda på 

information genom veckobrev- och informationsbrev. Veckobrev och informationsbrev var den 

andra mest använda kanalen oavsett grupptillhörighet. När frågan ställdes hur de anställda fick 

mest värdefull information var utbildning med högre uppsatta chefer fortfarande det mest 

återkommande svaret med 39 % (31 av 79) av samtliga röster. Som näst mest värdefulla sätt att 

ta del av information svarade 23 % (18 av 79) komma från informella möten med högre 

uppsatta chefer. Uppfattningen delades av de två grupptillhörigheterna som rankade de två 

alternativen högst i båda fallen. Övriga svar var spridda bland alternativen, där till exempel 

restaurangcheferna ansåg bland 13 % (6 av 48) av de svarande att veckobreven och 

informationsbreven var mest värdefulla medan kanalen via information uppsatt i restaurangen 

var mer vanligt förekommande bland de biträdande restaurangcheferna där 13 % (4 av 31) 

angav svarsalternativet 13 %.   

 

Eftersom Max Hamburgare i sin kommunikationsstrategi har valt att fokusera på att informera 

media och opinionsledare om företagets arbete inom hållbarhetsfrågor tillfrågades de anställda 

att ta ställning till om de uppskattade när Max Hamburgares hållbarhetsfrågor 

uppmärksammades av tredje part. 81 % (64 av 79) valde antingen alternativet ”instämmer 

delvis” eller ”instämmer helt och hållet” på en fyra stegs skala.  

 

Respondenterna har i hög utsträckning svarat att de instämmer delvis, eller instämmer helt och 

hållet när det kommer till att ha en god förståelse för hållbarhetsarbetets bakgrund (81 %, 65 av 

79), arbete (89 %, 70 av 79) och resultat (77 %, 61 av 79). Restaurangcheferna visade sig att i 

något högre utsträckning anse sig ha en god förståelse för hållbarhetsarbetets tre ovannämnda 

beståndsdelar än de biträdande restaurangcheferna. (Se appendix, tabell 2) Vid påståendet om de 

anställda skulle vilja ha mer information om Max Hamburgares hållbarhetsarbete svarade totalt 

80 % (63 av 79) av samtliga svarande antingen att de instämmer delvis, eller instämmer helt och 

hållet. Samtidigt anslöt 28 % (22 av 79) instämma delvis och endast 3 % (2 av 79) att instämma 

helt och hållet till påståendet att informationen i nuläget är bristfällig. Skillnaderna var inte 

märkbara mellan restaurangchefer och biträdande restaurangchefer. 
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4.2.2 Hur de anställda uppfattar hållbarhetsarbetet 

Om påstående rörande hur de anställda uppfattar hållbarhetsarbetet var upplevelsen bland 99 % 

(78 av 79) av de svarande i enkätundersökningen att Max Hamburgares aktiviteter i 

hållbarhetsfrågan är ett engagemang som på ett genuint sätt arbetar mot en positiv förändring i 

samhället. Majoriteten av respondenterna tog delvis avstånd eller helt avstånd från att 

hållbarhetsarbetet skulle till mesta del vara ett PR-trick eller att det vore en tillfällig trend. 

Istället visade undersökningen att majoriteten av de svarande ansåg att arbetet skulle komma att 

göra faktisk skillnad i samhället samt att de anställda tror att Max Hamburgare även inspirerar 

andra organisationer att arbeta med liknande frågor. De anställda uppgav också att de ansåg att 

arbetet med hållbarhetsfrågor i längden skulle vara lönsamt för företaget. Optimismen och 

trovärdigheten i ovanstående frågor angående Max Hamburgares hållbarhetsarbete delades i stor 

utsträckning av både biträdande chefer och restaurangchefer. (Se appendix, tabell 3-4) De 

anställda tillfrågades i undersökningen att ta ställning till påståendet att hållbarhetsarbetet sågs 

som en arbetsuppgift och inte mer än så. 72 % (57 av 79) av samtliga respondenter tog delvis 

eller helt avstånd till påståendet. 

 

84 % (66 av 79) av respondenterna ansåg sig instämma delvis eller instämma helt och hållet till 

påståendet att de känner sig delaktiga i arbetet med att sträva efter att nå en hållbar verksamhet. 

Något färre, men fortfarande tre av fyra ansåg att det finns möjlighet i organisationen att 

påverka utvecklingen av hållbarhetsfrågan inom organisationen. Det var en större andel av 

restaurangcheferna som ansågs sig vara delaktiga, nämligen en frekvens på 90 % (43 av 48) i 

jämförelse med de biträdande restaurangcheferna som svarade i 74 % (23 av 31) av fallen att de 

instämmer delvis eller instämmer helt och hållet till påståendet. (Se appendix, tabell 5) 

 

4.2.3 Vilken betydelse hållbarhetsarbetet har för de anställda 

59 % (47 av 79) av respondenterna svarade antingen att de instämmer delvis, eller instämmer 

helt och hållet med att hållbarhetsarbetet är en viktig del till varför de trivs att arbeta på Max 

Hamburgare. 63 % (50 av 79) upplever att deras arbete blir mer stimulerande genom arbetet 

med hållbarhetsarbetet. 19 % (6 av 31) av de totalt svarande biträdande restaurangcheferna tog 

samtidigt helt avstånd till det senast nämnda, i jämförelse med motsvarande 8 % (4 av 48) av 

restaurangcheferna. De anställda som deltog i undersökningen identifierade sig i stor 

utsträckning (77 %) med påståendet att hållbarhetsarbetet bidrog till att de kände sig mer 

motiverade. Ännu större medhåll fick påståendet att hållbarhetsarbetet gör att de anställda 

känner sig stolta att arbeta på Max Hamburgare där 98 % (77 av 79) svarade att de delvis eller 

helt och hållet instämmer med påståendet.  (Se appendix, tabell 6) 

 

När de anställda tillfrågades att ta ställning till påståendet att om de skulle erbjudas en liknande 

tjänst med en högre lön på ett företag som inte arbetar med hållbarhetsfrågor skulle de byta jobb 

svarade majoriteten med 57 % (45 av 79) att de antingen delvis eller helt tog avstånd från 

påståendet. 27 % (21 av 79) svarade med alternativet vet ej, och de återstående 16 % (13 av 79) 

representerar de som ansåg sig delvis instämma eller helt och hållet instämma med påståendet. 

De som skulle tänka sig att byta jobb och svarat antingen instämmer delvis, eller instämmer helt 

och hållet var i större utsträckning representerade av de biträdande restaurangcheferna med 26 

% (8 av 31), i jämförelse med restaurangcheferna som valde alternativet 10 % (5 av 48). En 
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tredjedel av restaurangcheferna svarade ”Vet ej” jämfört med en tiondel av de biträdande 

restaurangcheferna.  

 

I undersökningen svarade 77 % (61 av 79) av de anställda att delvis, eller helt och hållet 

instämma med påståendet att Max Hamburgares hållbarhetsarbete har ändrat hur de agerar i sitt 

dagliga arbete. 67 % (53 av 79) menade även att Max Hamburgares hållbarhetsarbete även 

påverkat hur de agerar privat genom att svara med samma ovanstående nämnda alternativ. 

4.3 Hur de anställda pratar om hållbarhetsarbetet  

Nedan presenteras hur de anställda på Max Hamburgare pratar om hållbarhetsarbetet med andra. 

Den första frågan i undersökningen handlade först och främst att se om de anställda pratar om 

hållbarhetsarbetet med någon annan, och i sådana fall med vem och hur ofta (se tabell 7). Vidare 

tillfrågades de anställda att om de pratar om hållbarhetsarbetet med någon annan, att ange vem 

som de oftast pratar om dessa frågor genom att välja endast ett alternativ (se tabell 8). I 

sammanställningen av de anställdas kommunikationsmönster angående vem de pratar med om 

hållbarhetsarbetet ingår gäster, högre uppsatta chefer, annan restaurangchef eller biträdande 

restaurangchef, medarbetare samt vänner eller familj. I enkäten uppgav 61 % (48 av 79) av 

samtliga respondenter att de pratar med medarbetare om hållbarhetsarbetet antingen varje dag, 

eller varje vecka. Därefter påstod 54 % (43 av 79) av samtliga svarande att prata i samma 

utsträckning om frågor i ämnet tillsammans med annan restaurangchef eller biträdande 

restaurangchef. Den tredje parten som var vanligt återkommande att tala om hållbarhetsarbetet 

med antingen varje dag eller varje vecka, visade sig vara med gäster som uppgavs av 38 % (30 

av 79). Mindre vanligt var det att prata lika ofta med högre uppsatta chefer och vänner eller 

familj. (Se tabell 7)   

 

Skillnaderna mellan restaurangcheferna och de biträdande restaurangchefernas 

kommunikationsmönster visade sig vara relativt små. Vissa antydningar gavs i undersökningen 

att de biträdande restaurangcheferna pratar något oftare med gäster varpå 45 % (14 av 31) valde 

alternativet antingen varje dag eller varje vecka. Motsvarande siffra uppkom till 33 % (16 av 48) 

bland restaurangcheferna. 61 % (29 av 48) bland restaurangcheferna uppgav att samtala om 

hållbarhetsarbetet med annan restaurangchef eller biträdande restaurangchef varje dag eller 

varje vecka. Motsvarande siffra för de biträdande restaurangcheferna uppgick till 45 % (14 av 

31). Vidare uppgav 64 % (31 av 48) av restaurangcheferna medarbetare som part i samtal om 

det sociala ansvaret, antingen varje dag eller varje vecka. 55 % (17 av 31) bland de biträdande 

restaurangcheferna svarade med samma alternativ. Mindre vanligt förekommande, det vill säga 

mer sällan eller aldrig svarade 54 % (26 av 48) av restaurangcheferna och 58 % (18 av 31) av de 

biträdande restaurangcheferna att prata med högre uppsatta chefer.  Mer sällan eller aldrig 

uppgav 45 % (22 av 48) bland de svarande restaurangcheferna och 49 % (15 av 31) bland de 

biträdande restaurangcheferna prata om hållbarhetsarbetet med vänner eller familj. Värt att 

notera är dock att samtal om hållbarhetsarbetet med vänner eller familj fortfarande förekom 

bland 40 % (19 av 48) av restaurangchefernas svar som uppgav att de pratade med parten om 

det sociala ansvaret någon gång i månaden. Motsvarande siffra bland de biträdande 

restaurangcheferna var 29 % (9 av 31). (Se tabell 7)   
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Tabell 7. De anställdas kommunikationsmönster gällande hållbarhetsarbetet 

 

A. Sammanställning av samtliga respondenters kommunikationsmönster (79) 

 Varje dag Varje vecka Någon 

gång/månad 

Mer sällan Aldrig 

 

 

Gäster 

 

6 % (5) 

 

32 % (25) 

 

34 % (27) 

 

28 % (22) 

 

Högre uppsatta chefer 1 % (1) 

 

6 % (5) 37 % (29) 51 % (40) 5 % (4) 

Annan 

restaurangchef/biträdande 

restaurangchef 

 

16 % (13) 

 

38 % (30) 

 

32 % (25) 

 

14 % (11) 

 

Medarbetare 13 % (10) 

 

48 % (38) 24 % (19) 15 % (12)  

Vänner/familj 2% (1) 16 % (13) 35 % (28) 37 % (29) 10 % (8) 

 

B. Sammanställning av restaurangchefernas kommunikationsmönster (48) 

 Varje dag Varje vecka Någon 

gång/månad 

Mer sällan Aldrig 

 

 

Gäster 

 

2 % (1) 

 

31 % (15) 

 

38 % (18) 

 

29 % (14) 

 

 

Högre uppsatta chefer 

  

2 % (1) 

 

44 % (21) 

 

52 % (25) 

 

2 % (1) 

Annan 

restaurangchef/biträdande 

restaurangchef 

 

 

17 % (8) 

 

44 % (21)  

 

29 % (14) 

 

10 % (5) 

 

Medarbetare 12 % (6) 52 % (25) 27 % (13) 8 % (4) 

 

 

Vänner/familj  15 % (7) 40 % (19) 35 % (17) 10 % (5) 

C. Sammanställning av de biträdande restaurangchefernas kommunikationsmönster (31) 

 Varje dag Varje vecka Någon 

gång/månad 

Mer sällan Aldrig 

 

 

Gäster 

 

13 % (4) 

 

32 % (10) 

 

29 % (9) 

 

26 % (8) 

 

Högre uppsatta chefer 3 % (1) 13 % (4) 26 % (8) 48 % (15) 10 % (3) 

Annan 

restaurangchef/biträdande 

restaurangchef 

 

 

16 % (5) 

 

29 % (9) 

 

35 % (11) 

 

19 % (6) 

 

Medarbetare 13 % (4) 42 % (13) 19 % (6) 26 % (8)  

Vänner/familj 3 % (1) 19 % (6) 29 % (9) 39 % (12) 10 % (3) 

Hur de anställda kommunicerar om hållbarhetsarbetet, dels genom att ange med vem, samt på 

vilken tidsbasis detta sker.  
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De anställda tillfrågades i undersökningen vem de oftast pratar om hållbarhetsarbetet med och 

majoriteten (39 %) av samtliga respondenter svarade med alternativet annan restaurangchef eller 

biträdande restaurangchef oavsett grupptillhörighet. Därefter följde medarbetare (25 %) och 

gäster (15 %). (Se tabell 8)  

 

Tabell 8. Med vem de anställda uppgav sig oftast prata om hållbarhetsarbetet (79) 

 
 
Sammanställning visar vem samtliga av de anställda upplever sig oftast prata om 

hållbarhetsarbetet med. Dels presenteras samtliga respondenters svar, dels uppdelat mellan 

respektive grupp av restaurangchefer och biträdande restaurangchefer. 

 

 

Utöver det mest förekommande svarsalternativet skilde sig vem restaurangcheferna och de 

biträdande restaurangcheferna uppgav sig oftast prata om hållbarhetsarbetet med. 33 % (16 av 

48) av de totalt antal svarande restaurangcheferna uppgav att de oftast talar om 

hållbarhetsarbetet med medarbetare och var alltså det näst vanligaste svaret inom gruppen. 26 % 

(8 av 31) av det totala antalet svarande biträdande restaurangchefer uppgav med näst flest 

svarsfrekvens att de oftast talar om hållbarhetsarbetet med gäster.   

  

5% 3%

24%
20%

9%

10%

5%

15%

5%

4%

Gäster Högre uppsatta 
chefer

Annan 
restaurangchef/ 

biträdande 
restaurangchef

Medarbetare Vänner/familj

Restaurangchefer Biträdande restaurangchefer 

13 % (10) 

39 % (31) 

25 % (20)  

8 % (6) 

15 % (12) 
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5. Analys 

Analysen kommer att reflektera kring resultatet av den empiriska 

undersökningen. Teoriavsnittet används som stöd vid analytisk 

argumentation och tolkning. Avsnittet inleds med att diskutera Max 

Hamburgares kommunikationsstrategi för hållbarhetsarbetet. Vidare 

analyseras hur de anställda mottar företagets arbete med socialt ansvar. 

Slutligen diskuteras hur de anställda pratar om hållbarhetsarbetet och 

med vem de samtalar om hållbarhetsarbetet.  

5.1 Max Hamburgares kommunikationsstrategi för 

sitt arbete inom hållbarhetsfrågor 

Att skapa en tydlig image är ett viktigt inslag för att differentieras och konkurrera på en 

marknad där marknadsföringen är intensiv (Christensen & Askegaard, 2001; Schultz, Hatch & 

Larsen, 2000).  Max Hamburgare har sedan ett inledande samarbete med intresseorganisationen 

Det Naturliga Steget 2008 arbetat för att skapa en tydlig profil inom CSR. Att arbeta proaktivt 

med frågor som rör ekologisk och social hållbarhet har för Max Hamburgare inneburit att de fått 

positiv uppmärksamhet av externa intressenter för sina initiativ inom CSR. Företaget är därmed 

involverat i en debatt om vad som utgör en hållbar verksamhet och är på så vis enligt Morsing 

& Schultz inblandad i skapandet av normer som kan forma framtida förväntningar och krav av 

företagets intressenter (2006). Som beskrivet i teoriavsnittet finns det vissa utmaningar med att 

kommunicera budskap om CSR. Bland annat kan informationen upplevas som självupplyftande 

och därmed påverka intressenters attityder negativt genom att de istället blir skeptiska och 

cyniska inför företagets inblandning i sociala frågor (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008; 

Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Schultz, Hatch & Larsen, 2000). Max Hamburgare har vänt sig 

bort från traditionella kanaler såsom annonser och reklam för att förmedla budskap om sitt 

engagemang inom CSR och har istället satsat på att engagera opinionsledare, offentliga personer 

och media för att skapa positiv word-of-mouth. Förutom att detta kan innebär en möjlighet att 

undvika marknadsföringskostnader, kan det också ses som ett sätt att undvika att skapa en 

skeptisk eller cynisk inställning bland företagets intressenter gentemot det sociala ansvaret. 

Detta på grund av att en tredje part kan erbjuda auktoritet, status och trovärdighet som ett 

företag själv inte kan stå för (Morsing, 2006). Enligt Schultz, Hatch och Larsen visar forskning 

att i företags identitetsskapande pågår ett skift från att kommunicera ”det här är vi” till att 

istället skapa budskap om att ”det här vill vi bli” (2000). Tankesättet går att återfinna i Max 

Hamburgares budskap till sina anställda om hur företaget strävar efter att skapa en hållbar 

verksamhet.  

 

Borglund, De Geer och Hallvarsson menar att det är ledningens ansvar att upprätta information 

och riktlinjer inom etiska frågor och se till att chefer och medarbetare har kompetens i ämnet 

(2008). I Max Hamburgares interna kommunikationsstrategi för CSR ingår direkta kanaler för 

att informera företagets restaurangchefer och biträdande restaurangchefer om åtaganden inom 
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hållbarhetsarbetet. Den interna kommunikationen i frågorna innefattar utbildning av 

restaurangchefer och de biträdande restaurangcheferna. Ledningen har försett cheferna med 

material för att kunna förmedla budskapen vidare till medarbetarna på respektive restaurang. 

Kontinuerligt skickas information om det sociala ansvaret ut via informationsbrev och 

veckobrev samt via intranätet till samtliga restauranger, och genom personaltidningen som 

adresseras hem till alla i personalen. Utöver den information som är direkt riktad mot företagets 

personal tog de anställda på Max Hamburgare även del av information via indirekta kanaler. 

Menyer med symboler för klimatkompensation och andra liknande budskap uppsatta på Max 

Hamburgares restauranger avsedda för kunder informerade även personalen. Max Hamburgare 

förmedlar också budskap om hållbarhetsarbetet genom sin hemsida och publicerade sitt första 

klimatbokslut 2008 som också fungerar som källor för den organisationens medlemmar att ta 

del av. Även via dessa källor nämns uppmärksamhet i form av priser och uttalande av offentliga 

personer, för att ta vara på fördelarna med en tredje parts auktoritet, status och trovärdighet. 

Informella möten mellan restaurangchefer och biträdande restaurangchefer samt vid tillfällen 

med andra högre uppsatta chefer visade sig utbyta information om hållbarhetsarbetet. 

 

Kommunikationen med de anställda avser enligt Larshans vara en tvåvägskommunikation där 

ledningen på Max Hamburgare ämnar vara lyhörda för hur de anställda upplever arbetet med 

hållbarhetsarbetet (Intervju, 2010). Majoriteten av de svarande i undersökningen svarade att de 

kände sig delaktiga samt att de upplevde att det finns möjlighet att påverka utvecklingen av 

hållbarhetsarbetet. Kommunikationsstrategin upplevs som vad Morsing och Schultz beskriver 

som en responsstrategi (2006). Kommunikationen är avsedd att fungera som en 

tvåvägskommunikation där ledningen är öppen och intresserad av att höra vad de anställda anser 

om hållbarhetsarbetet för att upptäcka felaktigheter i företagets praxis, som en slags feedback. 

Företaget uppmuntrar också de anställda att lämna förslag till hur de kan utveckla 

hållbarhetsarbetet och kan därmed i viss mån ses som en involverad strategi eftersom Max 

Hamburgare anser sig som villiga att införa förändringar vid behov (Morsing & Schultz, 2006).  

 

5.2 Hållbarhetsarbetets mottagande  

5.2.1 Direkta kanaler, informella möten & autokommunikation 

 

I enkätundersökningen visade det sig att av de tre mest använda kanalerna för att ta del av 

information av företagets hållbarhetsarbete användes först och främst två av de ovannämnda 

direkta kanalerna, nämligen via utbildning i form av möte med högre uppsatta chefer samt 

genom informationsbrev och veckobrev (Se Tabell 1). Den tredje källan varpå de anställda tog 

del av information i ämnet var genom informationsmaterial avsett för att sättas upp i 

restaurangerna. Personaltidningen kom på en fjärdeplats av hur de anställda påstod sig ta del av 

information om hållbarhetsarbetet. Även flertal av de indirekta kanalerna var representerade i 

hur de anställda tog del av information, som till exempel Max Hamburgares hemsida, informella 

möten med högre uppsatta chefer, informella möten med annan restaurangchef eller biträdande 

restaurangchef, genom media och genom offentliga personer. När de anställda tillfrågades 

vilken kanal som de upplevde som mest värdefull gällande att ta del av information om 

hållbarhetsarbetet uppgav respondenterna alternativet utbildning på möten med högre uppsatta 

chefer som fick 39 % (31 av 79) av samtliga röster. 23 % (18 av 79) sade sig anse att den mest 
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värdefulla informationen i frågorna togs del vid informella möten med högre uppsatta chefer. 

Resultaten av enkäten visar att de kanaler som upplevs förmedla mest värdefull information om 

hållbarhetsarbetet på Max Hamburgare upplevs bland de anställda att vara vid möten med högre 

uppsatta chefer, både formella och informella sådana. Detta tyder på att den muntliga 

konfrontationen av information om hållbarhetsarbetet har störst inverkan på de anställda. 13 % 

(6 av 48) av restaurangcheferna upplevde veckobrevet och informationsbrevet som mest 

värdefull kanal, medan motsvarande siffra 13 % (4 av 31) av de biträdande restaurangcheferna 

istället ansåg information uppsatt i restaurangen som mest värdefull. Det finns anledning att tro 

att eftersom de båda tjänsterna skiljer sig åt, där restaurangchefens arbete är mer administrativ 

medan de biträdande restaurangcheferna framförallt ansvarar för den dagliga driften, att de båda 

grupperna därmed tar del av information genom skilda kanaler.     

 

Trots att information om hållbarhetsarbetet som togs del av vid möten med högre uppsatta 

chefer ansågs mest värdefull av majoriteten respondenter, visade resultatet av enkäten att 

relativt få samtalar med högre uppsatta chefer om det sociala ansvaret särskilt ofta. Endast 7 % 

(6 av 79) av samtliga respondenter sade sig prata om hållbarhetsarbetet med högre uppsatta 

chefer varje dag alternativt varje vecka. Flertalet (88 %) av samtliga respondenter svarade 

istället att kommunikationen skedde med högre uppsatta chefer någon gång i månaden (37 %) 

eller mer sällan (51 %).  

 

I autokommunikationsteorin argumenteras att det i stor utsträckning är organisationens egna 

medlemmar som tar del av ett företags budskap som ett sätt att stärka tillhörighet och 

identifikation med organisationen (Morsing, 2006). Att de anställda på Max Hamburgare i hög 

utsträckning uppgav att de tar del av de indirekta kommunikationskanalerna tyder på 

förekomsten av autokommunikation. Dessa budskap formas i kommunikationsprocessen utan 

att företagen har planerat för den (Morsing, 2006). Till exempel visade sig utbytet av 

information om hållbarhetsarbetet att vara vanligt förekommande mellan restaurangchefer och 

biträdande restaurangchefer. Positiva reaktioner från externa intressenter angående ett företags 

aktiviteter sägs kunna bidra till att interna medlemmarnas identifikation stärks (Christensen & 

Askegaard, 2001). 81 % (64 av 79) av respondenterna påstod sig uppskatta när Max 

Hamburgares hållbarhetsarbete uppmärksammades av tredje part. Eftersom Max Hamburgare i 

stor utsträckning fått positiva reaktioner från externa intressenter för sitt arbete med 

hållbarhetsfrågor, kan detta ha bidragit till att de anställdas identifikation mot organisationen har 

stärkts. Skulle ett företag utsättas för kritik mot företags etiska och sociala ansvar från 

utomstående intressenter kan detta dock komma att vara extra känslig eftersom det kan 

uppfattas som kritik mot det egna personliga ansvaret (Christensen & Askegaard, 2001; 

Morsing, 2006). Larshans menar att ledningen försöker att undvika att eventuellt missnöje bland 

de anställda genom att uppmuntra och bibehålla direkt kontakt med sina restaurangchefer och 

biträdande restaurangchefer (Intervju, Larshans, 2010). Skulle en skandal inom Max 

Hamburgares hållbarhetsarbete att uppdagas riskerar de anställda att tappa förtroende för 

ledningens åtaganden inom socialt ansvar.   
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5.2.2 Genuint engagemang för ett långsiktigt perspektiv 

 

När de anställda skulle ta ställning till om huruvida de ansåg sig ha en god förståelse för 

hållbarhetsarbetets bakgrund, arbete och resultat visade det sig att de flesta av respondenterna 

påstod instämma delvis eller instämma helt och hållet inför de tre komponenterna. Av de 

sammanlagda rösterna som svarat antingen instämmer delvis, eller instämmer helt och hållet 

svarade 81 % (65 av 79) att de hade god förståelse för hållbarhetsarbetets bakgrund, 89 % (70 

av 79) att de hade god förståelse för arbetet och 77 % (61 av 79) att de hade god förståelse för 

resultatet. Ingen av restaurangcheferna tog helt avstånd från påståendet och endast ett fåtal av de 

biträdande restaurangcheferna. Det visade sig att restaurangcheferna i något högre grad 

instämde helt och hållet med påståendet, med en andel av 44 % (21 av 48) för bakgrunden, 38 % 

(18 av 48) för arbetet och 29 % (14 av 48) för resultatet. Motsvarande siffror för de biträdande 

cheferna var 29 % (9 av 31) för bakgrunden, 26 % (8 av 31) för arbetet och 13 % (4 av 31) för 

resultatet. (Se appendix, tabell 2) Skillnaderna skulle även här kunna vara ett resultat av hur de 

båda tjänsterna skiljer sig åt i det dagliga arbetet. I studien framgick att mycket av 

informationen av hållbarhetsarbetet förmedlas via intranätet, i informationsbrev och veckobrev 

och eftersom restaurangchefer spenderar mer tid med kontorsrelaterade uppgifter än deras 

kolleger biträdande restaurangchefer kan det på så vis bidra till att fler av restaurangcheferna 

upplever sig instämma helt och hållet med att de har en god förståelse till bakgrunden, arbetet 

och resultatet inom hållbarhetsarbetet.  

 

Uppfattningen om Max Hamburgares arbete inom ekologisk och social hållbarhet upplevdes av 

de anställda att vara ett genuint engagemang. Hela 99 % (78 av 79) av samtliga respondenter 

höll med om påståendet, varav 65 % (51 av 79) instämmer helt och hållet och 34 % (27 av 79) 

instämmer delvis. Trovärdigheten var också genomgående när de anställda ställdes inför 

påståendet om de trodde att Max Hamburgares hållbarhetsarbete kommer att göra skillnad i 

samhället, där 93 % (73 av 79) av samtliga respondenter instämde, varav 41 % (32 av 79) 

instämmer helt och hållet och 52 % (41 av 79) instämmer delvis. Majoriteten tog avstånd till att 

hållbarhetsfrågan var till största del ett PR-trick, eller att CSR-arbetet skulle vara en tillfällig 

trend. De flesta trodde istället i hög utsträckning att företagets arbete med hållbarhet skulle 

komma att inspirera andra organisationer. Så många som 99 % (78 av 79) svarade också att de 

tror att hållbarhetsarbetet kommer att vara lönsamt i ett långsiktigt perspektiv. (Se appendix, 

tabell 3-4) Skillnaderna mellan restaurangchefernas och de biträdande restaurangchefernas 

upplevelser om hållbarhetsarbetets trovärdighet visade sig vara små. Att arbetet upplevs som 

genuint kan vara ett resultat av de anställda i hög utsträckning upplever att de har god förståelse 

för hållbarhetsarbetets bakomliggande motiv såsom bakgrund, arbete och resultat som 

diskuterats ovan. Motiv och koppling till kärnverksamheten går att läsa i teoriavsnittet sägas 

stärka budskap om företags sociala ansvar (Du, Bhattacharya, & Sen, 2010). Enligt Du, 

Bhattacharya & Sen är engagemangens trovärdighet också beroende på ett redan existerande 

anseende (2010). Att företaget är aktivt endast på den svenska marknaden kan också ha en 

inverkan på den höga tilltron till hållbarhetsarbetet. I teoriavsnittet argumenteras för att svenskar 

generellt har en stark tillit till det civila samhället och att många företagsledare redan anser att 

det sociala ansvaret är inbäddat i företagens kultur (Morsing, Midttun & Palmås, 2007). Max 

Hamburgare kan därmed eventuellt gynnas av att endast vara verksam inom Sverige, som kan 

bidra till att de anställda i hög utsträckning upplever hållbarhetsarbetet som trovärdigt.  
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5.2.3 Hållbarhetsarbetet som en bidragande faktor för 

identifiering 

 

Att identifiera sig med ett företag innebär till vilken grad en anställd anser sig dela värderingar 

med sin arbetsgivare (Schultz, Hatch & Larsen, 2000). Hur en anställd identifierar sig med sitt 

företag är också beroende av stolthet och känslan av delaktighet. Utöver det ingår även hur den 

anställda upplever sig kunna ha möjlighet att påverka organisationens aktiviteter (ibid.) 

Resultaten av enkätundersökningen visade på att 98 % (77 av 79) av de anställda höll med 

påståendet om att hållbarhetsarbetet gjorde dem stolta att arbeta på Max Hamburgare, varav 66 

% (52 av 79) instämde helt och hållet och 32 % (25 av 79) instämde delvis. Skillnaderna mellan 

grupperna var nästintill obefintlig. (Se appendix, tabell 6) 84 % (66 av 79) av de anställda höll 

med i påståendet att de känner sig delaktiga i arbetet inom hållbarhet. Bland de svarande höll 90 

% (43 av 48) av restaurangcheferna med om att de kände sig delaktiga i frågorna medan 74 % 

(23 av 31) av de biträdande restaurangcheferna svarade samma sak. Sammanlagt av 

respondenterna menade 76 % (60 av 79) att de ansåg sig ha möjlighet att påverka utvecklingen 

av hållbarhetsarbetet. Även här var representanterna något fler bland restaurangcheferna med 79 

% (38 av 48) i jämförelse med 71 % (22 av 31) bland de biträdande restaurangcheferna. (Se 

appendix, tabell 5) Att flertalet av de anställda på Max Hamburgare upplevde att 

hållbarhetsarbetet gör att de känner sig stolta och delaktiga tyder på att arbetet med socialt 

ansvar underlättar en identifiering med företaget. Att respondenterna även i hög utsträckning 

ansåg sig delaktiga i arbetet kan också komma att bidra till processen av 

organisationsidentifiering. Vissa skillnader av utfallet mellan restaurangchefer och biträdande 

restaurangchefer angående känslan av delaktighet och möjlighet att påverka kan betyda att 

engagemanget är något högre bland restaurangcheferna inom hållbarhetsfrågorna. Att bortfallet 

i enkätundersökningen var betydligt större bland de biträdande restaurangcheferna (bortfall 56 

%) jämfört med restaurangcheferna (bortfall 32 %) skulle även kunna vara en anvisning på att 

så är fallet. Detta skulle i sin tur kunna bero på att tjänsten som restaurangcheferna innebär 

övergripande ansvar för ekonomi, drift och personal och därmed mer involverad i företagets 

övergripande långsiktiga och strategiska mål.  

 

Arbetet med det sociala ansvaret visade sig också ta sig uttryck genom att de anställda höll med 

påståendet att hållbarhetsarbetet gör att de känner sig mer motiverade i sitt arbete. 77 % (61 av 

79) instämde i påståendet varav 52 % (41 av 79) instämde delvis och 25 % (20 av 79) av 

respondenterna instämde helt och hållet (Se appendix, tabell 6) Ungefär hälften av samtliga 

respondenter kände igen sig i påståendet om att hållbarhetsarbetet även bidrog till trivsel. 63 % 

(50 av 79) påstod att hållbarhetsarbetet gjorde deras arbete mer stimulerande, men 19 % (6 av 

31) av de biträdande restaurangcheferna tog samtidigt helt avstånd från påståendet jämfört med 

8 % (4 av 48) av restaurangcheferna. Detta kan återigen vara ett resultat från hur de båda 

gruppernas arbetsuppgifter skiljer sig åt i det dagliga arbetet där restaurangcheferna ansvarar för 

att uppsatta mål uppnås och kan vara en anledning till att restaurangcheferna upplever arbetet 

inom frågorna mer stimulerande.  

 

De anställda angav i undersökningen att de är intresserade av att ta del av mer information om 

hållbarhetsarbetet då 80 % (63 av 79) av respondenterna svarade att de delvis eller helt och 

hållet instämde i påståendet. Ungefär en tredjedel av de svarande höll med påståendet om att 

informationen om hållbarhetsarbetet är bristfällig. Att de anställda är intresserade av att ha mer 

information, tyder på att de anställda är engagerade i frågan och intresserade av att öka sin 
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kunskap i ämnet. Även om relativt få ansåg att informationen i nuläget var bristfällig tyder det 

också på ett intresse av att fördjupa sina kunskaper.  

 

Mer än hälften av respondenterna (57 %) tog delvis eller helt och hållet avstånd till påståendet 

att de skulle byta till ett annat företag som inte arbetade med hållbarhetsfrågor om de erbjöds en 

liknande tjänst, fast med en högre lön. Detta tyder på att Max Hamburgare i viss mån har 

lyckats ta bort fokus från lönefrågan med sitt engagemang inom socialt ansvar, även om det 

naturligtvis spelar in andra faktorer för att realisera ett sådant beslut i verkligheten. Resultatet 

kan endast ses som en indikation av de anställdas lojalitet gentemot organisationen. I frågan är 

det värt att uppmärksamma att var fjärde av de biträdande restaurangcheferna helt och hållet 

instämde med att de skulle ha bytt företag för en högre lön. För restaurangcheferna uppgick de 

svarande till vart tionde anställd. Detta skulle kunna bero på flera faktorer såsom de två 

tjänsternas olika arbetsuppgifter, löneskillnader i dagsläget eller att CSR-arbetet är mer 

framträdande i rollen som restaurangchef. Detta går dock endast att spekulera kring och skulle 

behöva en djupare analys för att förklara skillnaderna.  

 

I teoriavsnittet går det att läsa att CSR-aktiviteter kan generera två olika typer av attityder hos 

anställda som dels reflekteras mot organisationen och dels gentemot samhället i stort (Rodrigo 

& Arenas, 2008). I enkäten svarade 77 % (61 av 79) av respondenterna att de har ändrat hur de 

agerar i sitt dagliga arbete på grund av Max Hamburgares hållbarhetsarbete. Företagets sociala 

ansvar påstods också av 67 % (53 av 79) av de anställda även ha påverkat hur de agerar privat. 

Vid påståendet om hållbarhetsarbetet upplevdes som en arbetsuppgift och inte mer tog 72 % (57 

av 79) delvis eller helt avstånd. Resultaten visar på ett engagemang hos de anställda på Max 

Hamburgare inom hållbarhetsfrågor där det sociala ansvaret inte endast är knutet till 

arbetsplatsen. Detta kan ses som ytterligare ett tecken på att hållbarhetsarbetet bidrar till att 

organisationsmedlemmarna identifierar sig med företaget.  

5.3 Hållbarhetsarbetets relation till företagskulturen 

 

I teoriavsnittet argumenteras det för att engagemanget inom socialt ansvar bör genomsyra alla 

led i en organisation för att framstå som trovärdig, något som även uppmärksammades av Max 

Hamburgares hållbarhetschef Larshans (Intervju, 2010). Olika medarbetare har kontakt med 

varierade intressenter och ett företags anställda bör därför inte underskattas som en kanal utåt 

gentemot externa intressenter (Dawkins, 2004). Att anställda skulle vara en effektiv kanal för att 

förmedla ett företags CSR beror på att informella källor oftast upplevs som mer 

förtroendeingivande än information som produceras direkt från organisationen (ibid.) Word-of-

mouth bör alltså tas vara på när det handlar om att sprida budskapet om ett företags CSR (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010; Dawkins, 2004). När frågan ställdes om de anställda pratar om 

hållbarhetsarbetet och i sådana fall med vem svarade 61 % (48 av 79) av samtliga respondenter 

att de ofta, det vill säga antingen varje dag eller varje vecka, talade om hållbarhetsarbetet med 

medarbetare. Vidare påstod 54 % (43 av 79) av samtliga svarande att de pratar om 

hållbarhetsarbetet på samma tidsbasis med annan restaurangchef eller biträdande 

restaurangchef. 38 % (30 av 79) av respondenterna svarade att de pratade om det sociala 

ansvaret varje dag eller varje vecka med gäster. 18 % (14 av 79) av samtliga svarande uppgav 

också att de varje dag eller varje vecka pratade om Max hållbarhetsarbete med vänner och 

familj. Endast 7 % (6 av 79) svarade att de lika ofta pratade med högre uppsatta chefer om 
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arbetet. (Se tabell 7) Undersökningen visar att kommunikationsmönstret gällande samtal om 

hållbarhetsarbetet till mesta del skedde tillsammans med medlemmar inom organisationen, det 

vill säga medarbetare och annan restaurangchef eller biträdande restaurangchef.  

 

När de anställda skulle ta ställning till vem de pratade om hållbarhetsarbetet med oftast genom 

att bara välja ett alternativ valde 39 % (31 av 79) av samtliga respondenter att de pratade med 

annan restaurangchef eller biträdande restaurangchef. Därefter hamnade medarbetare varav 25 

% (20 av 79) uppgav detta alternativet. Vidare fördelades svaren mellan gäster (15 %), 

vänner/familj (13 %) och slutligen högre uppsatta chefer (8 %).  Att en hög andel (77 %) valde 

alternativet annan restaurangchef eller biträdande restaurangchef, medarbetare eller högre 

uppsatta chefer tyder på att den mesta kommunikationen om hållbarhetsarbetet stannar inom 

väggarna på Max Hamburgare. (Se tabell 8) Autokommunikationsteorin argumenterar för att de 

som är mest involverade i ett företags kommunikation är de egna medlemmarna vilket bidrar till 

att stärka symboler, värden och antaganden, med andra ord företagskulturen (Christensen & 

Askegaard, 2001). Resultatet av enkätundersökningen tyder på att hur de anställda samtalar om 

frågor om hållbarhetsarbetet bidrar till att stärka företagskulturen på Max Hamburgare.  

 

Utöver att flertalet av respondenterna svarade att de oftast pratar om hållbarhetsarbetet med 

varandra skilde sig svaren åt mellan restaurangchefer och biträdande restaurangchefer. 

Restaurangcheferna talade oftare med medarbetare om frågor gällande hållbarhetsarbetet medan 

de biträdande restaurangchefer i högre grad valde alternativet att samtalen ägde rum vid kontakt 

med gäster. Även här går det att hänvisa till hur chefernas dagliga arbete skiljer sig åt i 

praktiken, där restaurangchefen har ett övergripande ansvar för bland annat personalen, medan 

de biträdande restaurangcheferna är mer aktiva ute i restaurangen som också innebär en större 

kontakt med gäster. 
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6. Slutsats 

Nedan sammanställs de slutsatser som baseras på studiens analys för att 

besvara studiens syfte. Slutsatsen grundas på en analytisk genomgång 

och diskussion av insamlad empirisk data.   
 

Syften med den här studien var att få en djupare förståelse för internkommunikationen av CSR 

på ett företag på den svenska marknaden. Studien ämnade att undersöka hur ledningen på Max 

Hamburgare förmedlar budskap om företagets hållbarhetsarbete till sina anställda och hur de 

anställda mottar information om hållbarhetsarbetet. Detta innefattar hur de anställda tar del av 

information, hur den uppfattas och vad det betyder för de anställda.  

 

Resultatet av undersökningen visar på att de anställda på Max Hamburgare tar emot information 

om hållbarhetsarbetet genom dels direkt internt riktade kanaler såsom via utbildning på 

företagets intranät, utbildning på möte med högre uppsatta chefer, via personaltidning samt i 

veckobrev och genom informationsbrev. De anställda tar också del av information om 

hållbarhetsarbetet via indirekta kanaler såsom information som sätts upp på restaurangerna, 

genom uttalande i media och av uppmärksamhet av offentliga personer, på informella möten 

med högre chefer, på informella möten med andra restaurangchefer eller biträdande 

restaurangchefer, via Max Hamburgares hemsida, via externa källor på internet samt via 

bokslut. De vanligaste kanalerna som de anställda uppgav att ta del av information om 

hållbarhetsarbetet visade sig vara vid utbildning på möte med högre uppsatta chefer, via 

veckobrev och informationsbrev samt genom information uppsatt i restaurangerna. Mest 

värdefull information enligt de anställda visade sig i undersökningen att förmedlas via formella 

och informella möten med högre uppsatta chefer. Den muntliga kommunikationen kan därmed 

tolkas som den mest uppskattade kanalen av de anställda på Max Hamburgare för att förmedla 

budskap om hållbarhetsarbetet.   

  

Uppfattningen bland de anställda på Max Hamburgare om arbetet inom social och ekologisk 

hållbarhet uppfattades av de anställda i hög grad som trovärdig. Bidragande faktorer för de 

anställdas uppfattning kan bero på positiva uttalanden och uppmärksamhet som Max 

Hamburgare erhållit av tredje part angående sitt hållbarhetsarbete. Uppfattningen kan vara ett 

resultat av redan existerande anseende som i sin tur kan påverkas av att företaget är aktivt endast 

på den svenska marknaden. De anställda uppgav i undersökningen i hög utsträckning anse sig 

ha god förståelse för hållbarhetsarbetets motiv, såsom för arbetets bakgrund, arbete och resultat 

som enligt tidigare forskning visat sig har stor inverkan på intressenters mottagande av företags 

engagemang inom CSR. Max Hamburgare är delaktig i en offentlig diskussion om vad som 

utgör en hållbar verksamhet och är därmed även aktiv i processen av skapandet och 

utvecklandet av normer inom socialt ansvar. Detta påverkar även de anställdas framtida krav 

och förväntningar på företagets arbete inom CSR.  

 

Betydelsen av hållbarhetsarbetet tyder i den här undersökningen på att bidra till att stärka de 

anställas identifikation med organisationen. De anställda uppgav i undersökningen att företagets 

sociala ansvar gör att de känner sig stolta att arbeta på Max Hamburgare. Enkäten visade också 
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att majoriteten känner sig delaktiga i aktiviteterna inom företagets hållbarhetsarbete. 

Undersökningen visade att de anställda inte endast förknippar hållbarhetsarbetet som en 

arbetsuppgift och har också fått flertalet till att ändra hur de agerar i frågorna även privat. Att 

dela värderingar med en organisation, att vara stolt och känna sig delaktig i ett företags 

aktiviteter är enligt tidigare studier ett tecken på att identifiering med ett företag stärks. 

Kommunikationsmönstret bland restaurangcheferna och de biträdande restaurangcheferna 

gällande frågor om hållbarhetsarbetet visade sig framförallt stanna inom väggarna på Max 

Hamburgare vilket enligt autokommunikationsteorin är en bidragande faktor till att stärka 

företagskulturen genom att de anställda på så vis stärker symboler, värden och antaganden.  
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7. Diskussion 

I nedanstående avsnitt uppmärksammar jag skillnader mellan 
restaurangchefer och de biträdande restaurangchefernas enkätsvar, 
samt reflekterar över frågor som har uppkommit under skrivandets 
gång.   
 
Skillnader mellan restaurangchefernas och de biträdande restaurangchefernas svar i 

enkätundersökningen var relativt små. Men trots det finns vissa indikationer om att mottagandet 

av hållbarhetsarbetet skiljer de båda grupperna åt, dels i hur de anställda påstod sig ta del av 

information, hur hållbarhetsarbetet uppfattas samt vad det har för betydelse för de anställda. 

Bortfallet bland de svarande var också betydlig större bland de biträdande restaurangcheferna i 

enkätundersökningen. I analysen tolkar jag företeelsen vara beroende av skillnaderna mellan 

tjänsternas dagliga arbete. Om bortfallet även är en indikation om att de biträdande 

restaurangcheferna är mindre engagerade i hållbarhetsarbetet är svårare att uttala sig om.  Att 

restaurangchefernas tjänst är mer administrativt orienterad än de biträdande restaurangchefernas 

arbete ser jag istället som en rimlig förklaring till hur de anställda säger sig ta del av 

information. Till exempel svarade restaurangcheferna i högre utsträckning ta del av veckobrev 

och informationsbrev medan de biträdande restaurangcheferna ansåg information uppsatt i 

restaurangerna som mer värdefull än vad restaurangcheferna uttryckte det. Restaurangcheferna 

kände sig också i högre grad delaktiga i arbetet med hållbarhetsfrågor som kan vara ett resultat 

av att deras arbetsuppgifter i större utsträckning är kopplat till företagets långsiktiga och 

strategiska mål. Hur de anställda på Max Hamburgare pratar om frågor gällande företagets 

sociala ansvar bekräftar betydelsen av hur engagemanget inom CSR måste genomsyra alla led 

inom organisationen för att nå ut med budskap till flertalet intressenter genom sin personal. I sitt 

dagliga arbete har de biträdande restaurangcheferna mer kontakt med gäster medan 

restaurangcheferna ansvarar för bland annat personalfrågor och strategiska mål och som också 

visade sig i stämma överens med hur de anställda uppgav sig prata om hållbarhetsarbetet. 

Restaurangcheferna uppgav i större utsträckning prata om hållbarhetsarbetet med medarbetare 

medan de biträdande restaurangcheferna oftare sa sig prata om frågorna med gäster.  

 

Det sägs att tidigare anseende påverkar mottagandet av ett företags satsningar inom CSR. Max 

Hamburgare är ett familjeägt företag på den svenska marknaden som i nuläget befinner sig i en 

expansionsfas. Bakgrunden tror jag påverkar mottagandet av företagets initiativ inom 

hållbarhetsarbetet, då det finns människor bakom företaget som symboliserar ett företag som 

tillsammans arbetat för att bygga upp företaget vad det är idag. Företagskultur sägs vara lättare 

att stärka i en mindre organisation än i en stor på grund av att organisationen har färre antal 

medlemmar. Satsningarna inom hållbarhetsarbetet är relativt nytt och de anställda är i hög 

utsträckning engagerade i arbetet med att arbeta för att bli en hållbar verksamhet. Att ledningen 

fullföljer sina åtaganden och lever upp till de förväntningar som de har skapat är därför extra 

viktigt. Skulle företaget sluta arbeta inom dessa frågor eller stå inför en kris inom ledningen 
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som gick emot företagets policy är risken stor att de anställda förlorar sitt förtroende och 

engagemang inför företagets aktiviteter. 

 

I den här studien har jag undersökt restaurangcheferna och de biträdande restaurangchefernas 

mottagande av information om CSR. Ledningen på Max Hamburgare har försett sina chefer 

med informationsmaterial för att vidarebefordra information till sina respektive medarbetare på 

varje enskild restaurang. Därför vore det intressant att undersöka medarbetarnas mottagande av 

företagets engagemang. Hur tar medarbetarna på Max Hamburgare del av information om 

företagets hållbarhetsarbete? Hur uppfattar medarbetarna hållbarhetsarbetet och vad har det för 

betydelse för dem? Cheferna som kan ses som en länk mellan ledningen och medarbetarna har 

en avgörande roll för att förmedla budskapen om hållbarhetsarbetet inom organisationen, och 

det vore därför intressant att undersöka hur den här processen går till.  
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Appendix 

Nedan presenteras resultatet av utvalda frågor i enkätundersökningen. Tabellerna beskriver hur 

samtliga respondenter har svarat, samt en uppdelning mellan restaurangchefer och biträdande 
restaurangchefer. Svaren presenteras i procenttal för att underlätta jämförelser, medan antalet 

svarande uppges inom parantes för att undvika missuppfattningar och felaktiga tolkningar av 

utfallet.  
 

Tabell 2. Förståelse av hållbarhetsarbetets bakgrund, arbete och resultat 

 

A. Sammanställning av utfallet från samtliga respondenter (79)   

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer helt 

och hållet 

Vet ej 

God förståelse 

för bakgrunden 

3 % (2) 14 % (11) 44 % (35) 38 % (30) 1 % (1) 

God förståelse 

för arbetet

  

1 % (1) 9 % (7) 56 % (44) 33 % (26) 1 % (1) 

God förståelse 

för resultatet 

1 % (1) 19 % (15) 54 % (43) 23 % (18) 3% (2) 

B. Sammanställning av utfallet från samtliga svarande restaurangchefer (48)  

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer helt 

och hållet 

Vet ej 

God förståelse 

för bakgrunden 

 10 % (5) 44 % (21) 44 % (21) 2 % (1) 

God förståelse 

för arbetet

  

 6 % (3) 54 % (26) 38 % (18) 2 % (1) 

God förståelse 

för resultatet 

 12 % (6) 54 % (26) 29 % (14) 4 % (2) 

C. Sammanställning av utfallet från samtliga svarande biträdande restaurangchefer (31)  

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer helt 

och hållet 

Vet ej 

God förståelse 

för bakgrunden 

6 % (2) 19 % (6) 45 % (14) 29 % (9)  

God förståelse 

för arbetet

  

3 % (1) 13 % (4) 58 % (18) 26 % (8)  

God förståelse 

för resultatet 

3 % (1) 29 % (9) 55 % (17) 13 % (4)  

  

Resultatet av restaurangchefernas och biträdande restaurangchefernas uppfattning till 

påståendet om de har en god förståelse för hållbarhetsarbetets bakgrund, arbete och resultat. 
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Tabell 3. Uppfattning om trovärdigheten kring hållbarhetsarbetet 

 

  Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Vet ej 

Hållbarhetsfrågan 

inom Max 

Hamburgare vill 

genuint arbeta 

för förändring i 

samhället  

A.  1 % (1) 34 % (27) 65 % (51)  

B.  2 % (1) 46 % (22) 52 % (25)  

C.   16 % (5) 84 % (26)  

Jag tror att 

arbetet kommer 

göra skillnad i 

samhället 

A.  6 % (5) 52 % (41) 41 % (32) 1 % (1) 

B. 8 % (4) 52 % (25) 38 % (18) 2 % (1) 

C. 3 % (1) 52 % (16) 45 % (14)  

Max Hamburgare 

inspirerar andra 

organisationer 

att arbeta med 

hållbarhetsfrågor 

A. 1 % (1) 1 % (1) 43 % (34) 52 % (41) 3 % (2) 

B.  2 % (1) 46 % (22) 52 % (25)  

C. 3 % (1)  39 % (12) 52 % (16) 6 % (2) 

Jag tror att 

arbetet med 

hållbarhetsfrågor 

kommer att vara 

lönsamt i ett 

långsiktigt 

perspektiv 

A.   20 % (16) 79 % (62) 1 % (1) 

B. 25 % (12) 75 % (36)  

C. 13 % (4) 84 % (26) 3 % (1) 

 

Sammanställning av hur de anställda uppfattar Max Hamburgares hållbarhetsarbete utifrån 

huruvida arbetet uppfattas som genuint, om arbetet kommer att göra skillnad, om 

hållbarhetsarbetet inspirerar andra samt om arbetet är lönsamt. A) Representerar samtliga 

respondenter (79) B) Representerar samtliga svarande restaurangchefer (48) och C) 

Representerar samtliga svarande biträdande restaurangchefer (31) 
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Tabell 4.  Uppfattning om reservationer angående hållbarhetsarbetet syfte 

 

  Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Vet ej 

Arbetet med 

hållbarhet är till 

mesta del ett PR-

trick 

A.  53 % (42) 27 % (21) 4 % (3)  16 % (13) 

B. 52 % (25) 29 % (14) 4 % (2) 15 % (7) 

C. 55 % (17) 23 % (7) 3 % (1) 19 % (6) 

Jag tror att 

arbetet med 

hållbarhetsfrågor 

är en tillfällig 

trend 

 

A. 67 % (53) 11 % (9) 3 % (2) 1 % (1) 18 % (14) 

B. 65 % (31) 12 % (6) 4 % (2) 2 % (1) 17 % (8) 

C. 71 % (22) 10 % (3)   19 % (6) 

 

Sammanställning av hur respondenterna svarade att de uppfattar Max Hamburgares 

hållbarhetsarbete utifrån en skeptisk synvinkel. A) Representerar samtliga respondenter (79) B) 

Representerar samtliga svarande restaurangchefer (48) och C) Representerar samtliga 

svarande biträdande restaurangchefer (31) 

 

Tabell 5. Upplevelsen av delaktighet och möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet  

 

A. Sammanställning av samtliga respondenters upplevelse (79) 

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer helt 

och hållet 

Vet ej 

Delaktig 4 % (3) 13 % (10) 46 % (36) 38 % (30)  

Möjlighet att 

påverka 

5 % (4) 15 % (12) 52 % (41) 24 % (19) 4 % (3) 

B. Sammanställning av restaurangchefernas upplevelse (48) 

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer helt 

och hållet 

Vet ej 

Delaktig  10 % (5) 52 % (25) 38 % (18)  

Möjlighet att 

påverka 

2 % (1) 17 % (8) 52 % (25) 27 % (13) 2 % (1) 

C) Sammanställning av de biträdande restaurangchefernas upplevelse (31) 

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer helt 

och hållet 

Vet ej 

Delaktig 10 % (3) 16 % (5) 35 % (11) 39 % (12)  

Möjlighet att 

påverka 

6 % (3) 13 % (4) 52 % (16) 19 % (6) 6 % (2) 

Resultatet av restaurangchefernas och de biträdande restaurangchefernas uppfattning om 

delaktighet och möjlighet att påverka arbetet inom hållbarhetsfrågor. 
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Tabell 6. Inställning till hållbarhetsarbetet i förhållande till motivation och stolthet 

 

A. Sammanställning av samtliga respondenters inställning (79) 

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt och hållet 

Vet ej 

Hållbarhetsarbetet 

bidrar till att jag 

känner mig mer 

motiverad 

 

3 % (2) 

 

18 % (14) 

 

52 % (41) 

 

25 % (20) 

 

2 % (2) 

Hållbarhetsarbetet 

gör att jag känner 

mig stolt att 

arbeta på Max 

Hamburgare 

  

 

2 % (2) 

 

 

32 % (25) 

 

 

66 % (52) 

 

B. Sammanställning av restaurangchefernas inställning (48)  

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt och hållet 

Vet ej 

Hållbarhetsarbetet 

bidrar till att jag 

känner mig mer 

motiverad 

 

 

 

23 % (11) 

 

50 % (24) 

 

23 % (11) 

 

4 % (2) 

Hållbarhetsarbetet 

gör att jag känner 

mig stolt att 

arbeta på Max 

Hamburgare 

  

 

4 % (2) 

 

 

29 % (14) 

 

 

67 % (32) 

 

C. Sammanställning av de biträdande restaurangchefernas inställning (31) 

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt och hållet 

Vet ej 

Hållbarhetsarbetet 

bidrar till att jag 

känner mig mer 

motiverad 

 

6 % (2) 

 

10 % (3) 

 

55 % (17) 

 

29 % (9) 

 

 

Hållbarhetsarbetet 

gör att jag känner 

mig stolt att 

arbeta på Max 

Hamburgare 

  

 

 

 

 

35 % (11) 

 

 

65 % (20) 

 

 

Resultatet av restaurangchefernas och de biträdande restaurangchefernas uppfattning om 

hållbarhetsarbetet i förhållande till motivation och stolthet 
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