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SAMMANDRAG 
CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som idag är förekommande på 

arbetsmarknaden. I grund och botten betyder CSR ett företags frivilliga samhällsansvar vilket 

menas att företag tar ett samhällsansvar bortom vad lagen kräver inom det ekonomiska, 

miljömässiga och/eller sociala området. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur företag 

strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av sociala medier. Studien syftar även till 

att undersöka om och på vilket sätt konsumenterna uppfattar ett företags CSR-arbete. För att 

studera detta har en fallstudie gjorts som baseras på Max Hamburgares lansering av att utöka 

vegetariska/veganska produkter ur ett klimatsyfte. Detta undersöks genom att studera Max 

Hamburgares CSR-kommunikation via deras företagssida (Max) på Facebook tillsammans med 

följarnas uttryck på kommentarsfälten på de inlägg som har valts. Studien baseras på en kvalitativ 

metod utav två textanalyser, en narrativ och en tematisk textanalys, och studerar tre inlägg om 

utökandet av vegetariska/veganska produkter som Max Hamburgare har publicerat på sin 

företagssida (Max) på Facebook. Studien karakteriseras av ett induktivt tillvägagångssätt då 

resultatet analyseras i relation till tidigare forskning samt teoretiska ramverket. Studiens slutsats 

är att Max Hamburgare har en strategisk CSR-kommunikation som karakteriseras av öppenhet 

och en aktiv dialog med sina följare. Trots detta så har följarna svårt att uppfatta Max 

Hamburgares anledning till utökandet av vegetariska/veganska produkter. Utifrån studiens analys 

kan det bero på att följarna ser utökandet av vegetariska/veganska produkter utifrån sin egen 

ideologi som inte stämmer överens med Max Hamburgares. 

 

Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, strategisk kommunikation, kommunikation, 

CSR-kommunikation, Facebook, Max Hamburgare 
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ABSTRACT 
CSR, Corporate Social Responsibility, is a concept that is occurring on the labour market today. 

CSR mean a company’s voluntary social responsibility that means that the company takes a 

responsibility beyond what the law requires within the areas of economy, environment or/and 

social. The aim of this study is to gain knowledge about how companies strategic communicate 

their CSR-activities through social media. The aim of this study is also to study if and how 

consumers’ perceive about companies´ CSR-activities. To study this a case study has been done 

that is based on Max Hamburger´s launch to broaden their products of vegetarian and vegan 

products of a climate perspective. This by studying Max Hamburgers CSR communication 

through their business page (Max) on Facebook together with the followers expressions on the 

comment wall on the posts that has been selected to this study. The study is based on a qualitative 

method out of two text analyses, one narrative analysis and one thematic text analysis, and three 

posts has been studied about Max Hamburger´s launch to broaden the products of 

vegetarian/vegan products that Max Hamburger has published on their business page (Max) on 

Facebook. The study characterized by an inductive approach because the result of the study has 

been analysed together with previous research and theoretical framework. The conclusion of this 

study is that Max Hamburgers strategic CSR communication characterized by openness and an 

active dialogue with the followers. Even though the CSR communication is open has the 

followers an hard time perceive the main purpose of bourdon the vegetarian/vegan products. 

Based on the study’s analysis this may depend on that the followers don’t have the same ideology 

as Max Hamburger.   

 

Keywords: CSR, Corporate Social Responsibility, strategic communication, communication, CSR 

communication, Facebook, Max Hamburgare  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 
CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som idag används flitigt på 

arbetsmarknaden. Begreppet dök först upp runt millenniumskiftet och har blivit ett allt mer 

frekvent ord hos företag i samband med företagets strategier (Borglund, 2012). I grund och botten 

betyder CSR, Corporate Social Responsibility, företagets frivilliga samhällsansvar. Det menas att 

företag tar ett samhällsansvar bortom det lagen kräver inom något, eller flera, av de tre ben som 

begreppet innefattar - ekonomiskt, miljömässigt och/eller socialt (Grankvist, 2009). CSR står 

även nära begreppet hållbarhet då företag i möjligaste mån ska verka mot miljöförstöring med ett 

tätt samarbete med ekonomisk utveckling och goda sociala förhållanden inom samt mellan 

företag (Grankvist, 2009). Trots att CSR står nära begreppet hållbarhet kommer studien i 

fortsättningen endast förhålla sig till CSR-begreppet och inte hållbarhet, detta för att inte förvirra 

läsaren samt då studiens teori har CSR-perspektivet som utgångspunkt.  

 

Borglund (2012) menar att ett givande CSR-arbete kräver en gynnsam CSR-kommunikation. 

Genom kommunikationen skapar man ett större anseende bland sina intressenter så som kunder, 

samarbetspartners och leverantörer. Ett av de främsta kommunikationsverktygen företag idag 

använder sig av är kommunikation genom sociala medier. Genom sociala medier finns 

möjligheten att ens CSR-arbete sprids till en större publik gentemot andra 

kommunikationskanaler (Ström, 2015). Sociala medier ses som ytterst gynnsamt för företag att 

kommunicera genom till sina intressenter då man i dagens samhälle kommunicerar på annat sätt 

än förr. Förr använde företag en mer traditionell envägskommunikation där avsändaren 

(företaget) styrde kommunikationen och kommunicerade direkt ut till mottagaren (intressent) 

vilket gav mottagaren en begränsad responsmöjlighet. Idag använder sig företag allt mer en 

flervägskommunikation som ger mottagaren (intressent) en större möjlighet att påverka och ge 

respons till det avsändaren (företaget) kommunicerar ut. Sociala medier är ett gott exempel på 

detta då båda parterna integrerar med varandra och avsändaren (företaget) har goda möjligheter 

att kunna lyssna på sina intressenter och utvärdera deras respons (Leigert, 2009). Några exempel 

på sociala medier är Facebook, Twitter, Youtube och LinkedIn (Ström, 2015). 

  
Ett företag som arbetar omfattande med CSR och aktivt mot klimatförstöring är Max 

Hamburgare. Enligt Max Hamburgare själva är deras mål att vara ett hållbart företag i ett 
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hållbart samhälle och ett föredöme för branschen. Max Hamburgare berättar på deras hemsida att 

de fått flera bemärkelser angående deras insatser om att värna om klimatet och att de ses både i 

Sverige och internationellt som ledande inom hållbarhet (Max, 2016). 

  
Ett av Max Hamburgares senaste projekt var att lansera flera vegetariska produkter samt en 

vegansk produkt som infördes på restaurangerna den 21 januari 2016 (Max, 2015). Max 

Hamburgare menar att utökandet av utbudet grundar sig i att köttkonsumtionen är en klimatfara, 

och så här berättar Max Hamburgares vd Richard Bergfors om varför de lanserar fler 

vegetariska/veganska produkter:    

  
”Köttkonsumtionen är en av vår tids stora klimatutmaningar, därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda riktigt 

goda och klimatsmarta alternativ (...)Vi vet att det skulle vara bra för både klimatet och hälsan om människor åt 

mindre rött kött. Därför tar vi nu nästa steg och femdubblar utbudet av vegetariskt. Därmed skapar vi nya 

möjligheter för våra gäster att välja klimatsmart” 
Richard Bergfors (Max, 2015) 

För att förmedla ut sitt CSR-arbete har Max Hamburgare dels använt sig av sociala medier. Detta 

genom bl.a. deras företagssida (Max) på Facebook då de publicerar inlägg om utökandet av 

vegetariska/veganska produkter samtidigt som de poängterar klimatfrågan i dessa inlägg. Detta 

ger Max Hamburgare möjlighet att nå potentiella samt nuvarande konsumenter och 

kommunikationen kan ses som en strategisk CSR-kommunikation då de publicerar inlägg som är 

i relation till Max Hamburgares CSR-mål - att vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle 

och ett föredöme för branschen. 

 

Denna studie studerar strategisk CSR-kommunikation och inte endast den vardagliga 

kommunikationen mellan företag och ens intressenter. Falkheimer (2011) definierar strategisk 

kommunikation som organisationens medvetna kommunikation med sina intressenter för att nå 

verksamhetens övergripande mål och kan vara allt ifrån individ- till samhällsnivå. Falkheimer 

(2011) ser fördelen med att använda en strategisk kommunikation genom sociala medier då 

företag har en möjlighet till en öppen dialog med sina intressenter samtidigt som företag på ett 

systematiskt och enkelt sätt kan kartlägga sina följares aktiviteter och åsikter. Trots detta kan det 

också förekomma risker. Falkheimer (2011) menar att en strategisk kommunikation via sociala 

medier också tillför en risk för företaget att förlora kontrollen över kommunikationen. Sociala 

medier kännetecknas av en öppen och offentlig miljö där intressenter har en frihet att uttrycka 

sina åsikter och sprida strategiska budskap som övriga intressenter kan ta del av. Genom detta 

kan företagen förlora deras kontroll och varumärket kan skadas på grund av intressenternas 
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yttrande och spridning av budskap (Leigert, 2009). En annan problematik som kan uppstå vid 

strategisk CSR-kommunikation är om intressenterna anser företagets CSR-arbete som trovärdigt 

eller ej. Borglund (2012) menar att ett missförtroende mellan företaget och dess intressenter kan 

förekomma om företagen kommunicerar ut CSR-arbeten som intressenterna inte anses trovärdigt 

eller inte riktigt förstår. Morsing (2009) redogör liknande och menar att intressenter kan ha svårt 

att förstå budskapet som företaget vill ge. För att motverka detta behövs en gedigen och klar 

strategisk CSR-kommunikation hos företaget gentemot sina intressenter (Borglund, 2012). 

  
Utifrån ovanstående problematisering är det intressant att göra en fallstudie inom området 

strategisk CSR-kommunikation. Detta genom att undersöka hur Max Hamburgare använder sin 

strategiska CSR-kommunikation via sin företagssida på Facebook angående utökat utbud av 

vegetariska/veganska produkter. Det är även intressant att studera ur ett konsumentperspektiv, 

genom att undersöka på vilket sätt konsumenterna uttrycker sig i kommentarsfälten vid inläggen 

som berör utökandet av vegetariska/veganska produkter utifrån ett klimatsyfte. 

  
Studie inom det pedagogiska forskningsområdet 

För att se samband mellan min forskningsfråga och det pedagogiska forskningsområdet har jag 

tagit hjälp av Uppsala universitets egen definition av ämnet pedagogik;  

 
Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och 

förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, 

arbetsliv och högre utbildning. (…) Hit hör även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala 

medier, kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter. 

Uppsala universitet (UU, 2016) 

Olika fenomen kan behandlas inom det pedagogiska forskningsområdet så länge det ligger till 

grunden att man studerar människors utveckling av kunskap, kompetens, uppfattningar och/eller 

förhållningssätt (UU, 2016). I grund och botten söker jag kunskap om hur ett företag 

kommunicerar till sina konsumenter. Jag studerar även relationen mellan företag och konsument 

genom att studera den utveckling som skett i kommunikationen mellan organisation och 

konsument. I och med detta ser jag en tydlig koppling mellan min forskningsfråga och det 

pedagogiska forskningsområdet - då min studie såväl pedagogik betraktar människors 

uppfattningar om kunskap samt kommunikationen mellan två parter. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en fallstudie få kunskap om hur företag strategiskt 

kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av sociala medier. Studien syftar även till att 

undersöka om och på vilket sätt konsumenterna uppfattar ett företags CSR-arbete.  

 

Nedan redovisas de frågeställningar som utformats baserat på studiens syfte;  

! Hur ser ett företags strategiska CSR-kommunikation ut via sociala medier? 

! Hur uttrycker sig konsumenterna om ett företags CSR-arbete på sociala medier?  

 

1.3 Forskningsdesign 
För att studera studiens syfte undersöks detta genom en fallstudie. Studiens syfte undersöks 

genom att studera Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation om utökandet av 

vegetariska/veganska produkter genom Facebook, samt hur dess följare har uttryckt sig i 

kommentarsfälten utav några valda inlägg som berör utökandet av vegetariska/veganska 

produkter. Mitt syfte med en fallstudie är att på ett mer ingående sätt studera strategisk CSR-

kommunikation samt hur konsumenterna uppfattar företagets CSR-kommunikation i detalj, för att 

sedan belysa mitt resultat i relation till tidigare forskning i området samt teorier. Jag är i min 

undersökning intresserad av att finna specifika drag som kan relateras eller inte relateras till den 

tidigare forskning samt teori som presenteras i studien och detta görs genom att göra en fallstudie 

(Bryman, 2011). 

1.4 Avgränsning 
Studien är baserad på en fallstudie som menas att man endast undersöker ett specifikt fall 

(Bryman, 2011). I och med detta kommer min studie avgränsas till Max Hamburgares strategiska 

CSR-kommunikation via deras företagssida (Max) på Facebook. Därav kommer jag inte 

undersöka andra kanaler som Max Hamburgare använder sig av för att kommunicera ut utökandet 

av vegetariska/veganska produkter. Samtidigt kommer jag inte heller studera andra CSR-arbeten 

som Max Hamburgare har åtagit utan jag kommer endast titta på utökandet av 

vegetariska/veganska produkter.  
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1.5 Tidigare forskning 
Under tidigare forskning kommer först en presentation om sociala mediers betydelse för ett 

företags marknadsföring, med fokus på Facebook marknadsföring, och hur ens strategi bör se ut 

för att få ut bästa möjliga utfall. Denna forskning presenteras då syftet med studien är att genom 

en fallstudie få kunskap om hur företag strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av 

sociala medier. Studien syftar även till att undersöka om och på vilket sätt konsumenterna 

uppfattar ett företags CSR-arbete. Detta studeras ur ett konsumentperspektiv och därför redogörs 

tidigare forskning om hur konsumenterna tidigare har uppfattat ett företags CSR-arbete. Denna 

presentation om forskningsområdet kommer sedan att analyseras tillsammans med studiens 

resultat, då avsikten med en fallstudie är att kunna se likheter samt skillnader mellan studiens 

resultat och tidigare forskning inom området.  

 

Den tidigare forskning som presenteras nedan har funnits genom Uppsala Universitets 

bibliotekssökmotor samt databasen Libris. De sökord som användes för att hitta dessa forskningar 

var; Facebook + marknadsföring, Facebook + kommunikation och strategisk CSR-

kommunikation. Då resultatet från dessa sökord var begränsade valdes det att sedan göra 

sökningar med engelska begrepp så som: Facebook marketing, social media + marketing, CSR + 

communication, strategic communication och strategic CSR communication. Med hjälp av de 

engelska begreppen breddades sökningen och flera träffar påträffades. Nedanstående presentation 

består av internationella vetenskapliga artiklar samt litteratur som hittades främst med hjälp av de 

engelska begreppen.   

 

Facebook marketing 

Kommunikationen mellan människor har förändrats över tid och idag sker en stor del av 

integrationen via sociala medier. Relationen mellan avsändare och mottagare har förändrats då 

mottagaren idag spelar en större roll vid marknadsföringsstrategier och PR. Solis (2009) menar 

att sociala medier är ett mäktigt verktyg som ger människor en större möjlighet att integrerar och 

influera organisationer vid deras marknadsföring och kommunikationen ut till sina konsumenter. 

Därför är det viktigt för organisationer att integrera med utomstående parter för att inte själva bli 

”offer för media”. Sociala medier karakteriseras som allt man använder via Internet och där man 

har möjlighet att ha en konversation med andra parter (Solis, 2009). 

  
Ehrlich (2012) är inne på samma spår som Solis (2009) och menar att social och mobil 

marknadsföring ökar vilket leder till att företag utvecklar en starkare relation till sina 
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konsumenter till skillnad från förr. I dagens samhälle är det nödvändigt för organisationer att inte 

bara vinna en konsuments sinne utan även vinna dess hjärta för att det ska leda till köp. För att 

åstadkomma detta behöver organisationer ha en tät dialog om vad, var och när ett köp är mest 

lämpligt (Ehrlich, 2012). Facebook är en av de plattformar som utmärker sig främst när det 

kommer till att skapa en dialog med sina konsumenter då Facebook har mer än 1,19 miljarder 

användare (Towsley, 2014). Facebook är den ledande plattformen inom sociala medier och ger 

företag möjlighet att nå ut till sina konsumenter både genom ens dator, smartphone eller pad 

(Ehrlich, 2012).  

  
Enligt Ehrlich (2012) och Solis (2009) är Facebook ett mäktigt redskap när det kommer till 

effektfull marknadsföring och stor spridning av sitt budskap. Men för att det ska vara givande 

behöver företag se upp för de misstag som företag kan göra. Maffin (2014) berättar att det ofta 

förekommer att företag gör misstag i sin Facebook marknadsföring. Trots att Facebook har 

anpassat företagssidorna så att ett företag kan marknadsföra sig till den generella publiken (med 

vissa valbara förslag att precisera; ålder, kön och geografiskt område) är den inte så givande då 

en sådan marknadsföring leder till att företag sprider ut information till vem som helst. Detta kan 

leda till att företag kan förlorar kontrollen om vem som tar del av informationen och vilka som 

uteblir. En lösning enligt Maffin (2014) är att rikta in sig på de konsumenter som redan är 

intresserade av företagets produkt/tjänst bl.a. genom att skapa en företagssida på Facebook då 

detta öppnar upp möjligheten för företag att få en mer givande dialog med konsumenterna. 

Maffin (2014) menar också att som företag bör man uppmuntra följarna att kommentera samt 

dela inlägg, om ett företag även ser till konsumenternas intresse ökar det spridningen av ens 

marknadsföring genom likes och kommentarer på sociala medier (Maffin, 2014).    
 
Relationen mellan företags CSR-arbete och dess konsumenter 
Morsing (2009) talar om att i jämförelse med andra forskningsområden är relationen mellan 

CSR-arbete och konsumenter relativt outforskat. Ofta är dessa studier från USA som kan ses ur 

andra politiska, kulturella och historiska perspektiv gentemot de som finns i Skandinavien. Trots 

detta har Morsing (2006) tagit del av den forskning som har gjorts inom området och summerat 

vad dessa forskningar generellt sätt har kommit fram till.   

 

Tidigare forskning tyder på att konsumenter är intresserade och medvetna om de problem företag 

i stort orsakar samhället; både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Studier har visat att 

konsumenterna är intresserade av att bli informerade om hur och varför organisationer engagerar 
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sig i CSR-arbete. Morsing (2006) menar också att tidigare forskning tyder på att konsumenter 

reagerar bättre till positiv CSR-kommunikation än negativ. Vid negativ CSR-kommunikation har 

det påvisats att konsumenterna mer betydligt avstår att ge sin hjälpande hand. Trots att 

konsumenterna är medvetna och intresserade av ett företags CSR-arbete är de inte engagerade 

nog att veta mer ingående hur företag engagerar sig i CSR-aktiviteter. Tidigare forskning tyder 

även på att det finns vissa tendenser att konsumenter kan vara skeptiska eller cynisk till det CSR-

arbete som företagen engagerar sig i. Detta leder till en utmaning för företagen, specifikt i deras 

strategiska CSR-kommunikation, då företagen måste vara transparanta för att deras CSR-arbete 

ska förstås och nå fram till sina konsumenter. Tidigare forskning tyder också på att ett företags 

CSR-arbete inte alltid har en stor påverkan på konsumenternas handlingar. Relationen mellan 

konsumenternas beteenden och val tillsammans med deras åsikter och uttryck om CSR-arbetet är 

vagt. Konsumenters handlingar baseras främst på företagets status, företagets verkliga syfte och 

deras rykte än deras engagemang i CSR-frågor (Morsing, 2006). Morsing (2006) beskriver ändå 

att de flesta, men inte alla, konsumenter känner en positivitet över att välja CSR-produkter eller 

tjänster före andra alternativ. Detta främst då konsumenterna känner att de gör någonting gott för 

samhället. Detta påstår Morsing (2006) är relativt själviskt då ens beteende främst går ut på att 

tillfredsställa sig själv. Oavsett detta leder dock strategisk CSR-kommunikation ofta till belöning 

för företagen då tack vare deras CSR-kommunikation får konsumenterna att känna sig 

tillfredsställda när de väljer CSR-alternativ. Men det är lång väg kvar för företag att influera och 

engagera sina konsumenter och se bortom sin egen tillfredsställelse enligt Morsing (2006).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Dagens samhälle har förändrats och idag tar konsumenter en allt större roll i ett företags 

marknadsföringsstrategier (Solis, 2009). Facebook ger företag möjlighet att skapa en starkare 

relation till sina konsumenter samt integrera och involvera. Genom en tät dialog med sina 

konsumenter via Facebook har företag möjlighet att informera om när, var och vad ett köp är 

främst lämpligt (Ehrlich, 2012). Trots de goda möjligheterna Facebook ger utifrån ett företags 

marknadsföringsstrategi så behöver företaget ha ett strategiskt tänkande för att det inte ska ge 

motsatt effekt. Maffin (2014) berättar att ett företag behöver precisera sig till rätt målgrupp och 

öppna upp till en dialog till sina konsumenter för att ens marknadsföring på Facebook ska bli 

givande.   

 

Tidigare forskning i relation till konsumenter och ett företags CSR-arbete tyder på att 

konsumenter är öppna för att veta mer om företagens CSR-åtaganden. Men forskningen talar 
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också för att konsumenter inte helt är beredda på att välja CSR-alternativ. Vid val av CSR-

alternativ är det främst baserat på sin egen tillfredsställelse vilket pekar på att företag har en lång 

väg kvar för att riktigt kunna nå sina konsumenter och involvera samt influera dem att handla 

utifrån CSR. Ett område som företag bör arbeta på för att nå detta är just den strategiska CSR-

kommunikationen (Morsing, 2006).  

 

Med hjälp av den tidigare forskning som presenteras ovan ges möjligheten att studera likheter 

och skillnader gentemot studiens resultat. Studien bidrar till forskningsområdet genom att studera 

dess likheter och/eller olikheter om hur Max Hamburgare har använt sig av Facebook 

marknadsföring angående utökandet av vegetariska/veganska produkter mot det som presenterats 

ovan. Studiens resultat kan även relateras till tidigare forskning genom att studera om Max 

Hamburgares följare reagerar liknande till det som tidigare redovisats angående relationen mellan 

CSR och konsumenter.   
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2. Teoretiska ramverk 
 
Under detta avsnitt presenteras två teorier; Strategisk CSR-kommunikation och 

Encoding/decoding. Då studiens syfte är att genom en fallstudie få kunskap om hur företag 

strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av sociala medier. Studien syftar även till 

att undersöka om och på vilket sätt konsumenterna uppfattar ett företags CSR-arbete – Utifrån 

detta görs undersökningen utifrån två perspektiv. Dels ur ett företagsperspektiv, om hur företaget 

strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete, samt ur ett konsumentperspektiv då studien avser att 

studera hur konsumenterna uppfattar ett företags CSR-arbete.  

 

Teorierna har jag valt då de kompletterar varandra i relation till studiens syfte. Då studien har i 

avsikt att studera strategisk kommunikation med fokus på CSR var det lämpligt att välja en teori 

som är uppbyggt utifrån det perspektivet. Morsing (2006) har i Strategic CSR communication 

utformat tre olika tillvägagångssätt för ett företag att nå ut sitt CSR-arbete via strategisk 

kommunikation. På grund av Morsings inriktning inom ämnet strategisk CSR-kommunikation 

fanns en tydlig koppling mellan teorin och studiens syfte. Halls teori om encoding/decoding har 

jag valt då studiens syfte är att förstå hur konsumenter uppfattar ett företags strategiska CSR-

kommunikation. Då denna teori både presenterar avsändaren och mottagaren på det viset att båda 

spelar betydande roller för att en kommunikation ska vara given valdes denna teori. Med hjälp av 

Halls teori har jag möjligheten att förstå om och hur konsumenterna uppfattar ett företags 

strategiska CSR-kommunikation. Jag har valt teorier som kompletterar varandra för att täcka 

samtliga perspektiv som studien avser att studera. Samtidigt är min avsikt att med hjälp av 

teorierna förstå fenomenen mer i detalj och dra liknelser samt olikheter mellan studiens resultat 

och dessa teorier.  

2.1 Strategisk CSR-kommunikation 
Som tidigare nämnt, talar Borglund (2012) om att en viktig gren i CSR-arbetet är att arbeta 

strategisk med kommunikationen ut till externa parter. Morsing (2006) berättar liknande om hur 

viktigt det idag är att arbeta med CSR-åtaganden och vikten av att kommunicera till sina 

intressenter. Kravet på att involvera och engagera intressenter är mer förekommande idag än förr 

och kommer så småningom bli en nödvändighet för organisationers överlevnad och 

konkurrenskraft. Morsing (2006) menar att strategisk CSR-kommunikation inte är en 

kommunikation som är rak och tydlig som är utformad på ett visst sätt utan är anpassningsbar och 

kan ses utifrån olika perspektiv. Vad som leder till en givande strategisk CSR-kommunikation är 

att utforma rätt strategi i relation till organisationens struktur och mål. Strategisk CSR-
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kommunikation handlar inte heller om att kommunicera ut alla CSR-åtaganden som en 

organisation engagerar sig i, utan att kommunicera ut de som är främst givande för ett företag att 

kommunicera om. Morsing (2006) förklarar att man först bör se vad marknaden efterfrågar ur ett 

CSR-perspektiv innan man påbörjar sin strategiska kommunikation med intressenterna. Detta då 

intressenter idag har stora förväntningar på organisationer, bland annat från de tre ben som CSR 

står på; miljömässigt, socialt och ekonomiskt, och intressenterna kan själva belöna eller bestraffa 

organisationer om de uppfyller eller inte uppfyller intressenternas förväntningar (Morsing, 2006). 

  
Morsing (2006) diskuterar flitigt vikten av att ha en strategisk CSR-kommunikation med sina 

intressenter samt att låta intressenterna vara fullt medvetna om hur företaget arbetar. Detta 

efterfrågar en genomgripande och högt utvecklad strategisk CSR-kommunikation från företagets 

sida. Morsing (2006) beskriver tre olika strategier för att kommunicera ut sitt CSR-arbete – 

”stakeholder information strategy”, ”stakeholder response strategy” och ”stakeholder 

involvement strategy”. Då studiens syfte är att få kunskap om hur företag strategiskt 

kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av sociala medier beskrivs kortfattat vad de första 

två strategierna innebär, sedan görs en mer utförlig beskrivning av ”stakeholder involvement 

strategy”. Detta då denna strategi är den jag främst kommer ha användning av i min senare analys 

av studiens resultat. 

  
”Stakeholder information strategy” är en envägskommunikation mellan företaget och dess 

intressenter. Företagen kommunicerar bland annat genom media eller dylikt och intressenterna 

kan stödja deras arbete genom att göra ett aktivt val att belöna dem, exempelvis genom att handla 

eko-produkter hos företaget. Denna strategi innebär främst att informera sina intressenter och 

företaget eftersöker ingen direkt dialog eller respons från sina intressenter. ”Stakeholder respons 

strategy” däremot söker respons från sina intressenter och är en tvåvägskommunikation mellan 

företaget och dess intressenter. Men strategin är begränsad då intressenter endast kan influera 

genom att ge kort feedback till företaget om dess CSR-åtaganden (Morsing, 2006).   

  
Stakeholder involvement strategy 

Denna strategi beskriver Morsing (2006) som en strategi där en mer djupare relation växer fram 

mellan företaget och dess intressenter. Morsing (2006) beskriver att en symmetrisk dialog mellan 

parterna uppstår då båda parterna involveras (nästintill) jämbördigt i CSR-arbetet. Övertalning 

från de båda parterna kan ske, då båda parterna vill övertala den andre att ändra eller förbättra 

sina handlingar. Relationen mellan parterna är något ovanligt från det traditionella då 
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intressenterna har stora möjligheter att påverka och involvera i det CSR-arbete som företaget 

engagerat sig i. Som intressent har man möjlighet att på ett större plan uttrycka sina åsikter om 

det CSR-arbete som gjorts, vilket är en skillnad från ”stakeholder respons strategy” då ens 

feedback är begränsad. Fördelen med en sådan typ av strategi är att man som företag har en 

djupare dialog med sina intressenter, samtidigt som intressenterna har en möjlighet att influera 

företaget genom att kommunicera om deras förväntningar på företagets CSR-strategier. Morsing 

(2006) belyser att ”stakeholder involvement strategy” ger företag möjligheten att anpassa sig 

utefter intressenternas behov. Samtidigt kan en sådan dialog vara komplex. För att denna strategi 

ska fungera behöver företaget ha resurserna samt kompetens för att strategin ska bli givande. Att 

ha en dialog med alla intressenter och anpassa ens strategi till alla intressenters intressen är ett 

hårt arbete som är tids- samt kompetenskrävande (Morsing, 2006). 

2.2 Encoding/decoding 
Till skillnad från andra studier inom masskommunikation, där processerna oftast karaktäriseras 

som en cirkel eller loop, framställde Stuart Hall (2006) en modell som var linjär; avsändare – 

meddelande – mottagare. Halls encoding/decoding-modell tyder på att processen mellan 

avsändare och mottagare är komplex och innefattar många steg, dessa steg präglas av olika 

sociala strukturer och kan påverka individer olika (Ekström, 2000). 

  
Begreppet encoding är det steg som kallas för den journalistiska produktionsprocessen. Man 

skulle kunna tro att när en text produceras så är utformningen av texten objektiv, men enligt Hall 

så präglas journalistiken av samhällets värderingar och ideologier (politiska, ideologiska, sociala 

och kulturella idéer). Den dominerande ideologin, som främst accepteras i samhället, kodas alltså 

in i den text som produceras. Detta är ingenting som avsändaren själv är helt medveten om utan 

man blir påverkad av den dominerande ideologin som finns i den rådande samhällsordningen 

undermedvetet (Ekström, 2000). Avsändaren påverkas av detta då man önskar att ens budskap 

ska förstås och accepteras av mottagaren, och för att nå detta behöver en text vara 

meningsskapande för mottagaren och är anledningen till varför avsändaren blir påverkad av den 

dominerade ideologin i samhället vid utformning av en text menar Hall (2006) En text kan därav 

inte helt bli objektiv då denna präglas av samhällets värderingar och ideologier. Den encoding 

som blir vald framför alla andra kallar Hall för ”the preferred meaning” (den gynnande 

innebörden) och är den favoriserade tolkningen som accepteras i den rådande samhällsordningen 

(Ekström, 2000). Decoding är steget då meddelandet når mottagaren och reagerar till budskapet. 

En text kan förstås och bli betraktad på olika sätt och beror på vem mottagaren är och hur den har 
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påverkats av och uppfattat samhällets sociala strukturer - olika innebörder kan därmed tolkas i 

mötet mellan text och mottagare (Ekström, 2000). 

  

  

Figur 1 – Encoding/decoding modell (Hall, 2006, s 165) 

  
Hall (2006) berättar i sin modell att ”meaning structures 1” och ”meaning structures 2” inte 

behöver bli densamma. Det avsändaren vill kommunicera ut kan både förstås och inte förstås av 

mottagaren och kan förklaras genom parternas likheter eller olikheter i det sociala 

sammanhanget. Hall (2006) beskriver tre olika sätt som en mottagare kan tolka textens budskap: 

  
Dominant tolkning: Mottagaren tolkar texten inom ramen för den gynnande innebörden och 

mottagaren ifrågasätter inte den ideologi som uttrycker sig i texten. Detta är vad Hall beskriver 

som ”perfekt transparent kommunikation” (Hall, 2006). 

  
Förhandlande tolkning: I grunden så accepterar mottagaren den ideologi som texten förmedlar 

men man ser även till andra alternativa tolkningar som är utanför den gynnande tolkningen. 

Förhandlande tolkning är en mix utav dominant och oppositionell tolkning då budskapet är 

legitimt men mottagaren själv handlar inte utifrån den ideologin (Hall, 2006). 

  
Oppositionell tolkning: Mottagaren avfärdar de värderingar och normer som uttrycks i texten och 

accepterar inte ideologin utan ser den som oriktig. Med andra ord är den dominanta tolkningen 

felaktig (Hall, 2006). 
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Encoding/decoding modellen förespråkar mottagarens förmåga att aktivt välja om man vill 

acceptera eller stötta bort det budskap som avsändaren vill förmedla. Hall redogör att ett budskap 

kan tolkas på olika sätt då en texts mening kan innebära olika innebörder hos olika mottagare 

(Ekström, 2000). 
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3. Metod 
 
Metodavsnittet består av motiveringar i den metod jag valt för att studera studiens syfte. Utifrån 

en kronologisk ordning motiverar jag val av metod, fallstudie och material. Vidare beskriver jag 

utförligt mitt tillvägagångssätt i den tematiska textanalysen under operationaliseringen (3.4). 

Avslutningsvis redogör jag för studiens etiska överväganden samt argumenterar för studiens 

tillförlitlighet och äkthet.    

3.1 Val av metod  
De metoder som har valts för att besvara mitt syfte är de metoder som jag anser är bäst lämpade 

för att kunna besvara mina forskningsfrågor. Då kvantitativa metoder oftast mäter ett fenomen ser 

jag inte dessa metoder som relevanta för mina forskningsfrågor då jag främst studerar hur Max 

Hamburgare kommunicerar ut sitt strategiska CSR-arbete till sina följare samt hur konsumenterna 

uttrycker sig om CSR-arbetet. Detta anser jag studeras bäst med hjälp av kvalitativa metoder då 

kvalitativa metoder går ifrån att mäta ett fenomen och lägger större vikt på ord, så som känslor, 

uttryck och uppfattningar. Då jag studerar både hur Max Hamburgare berättar om sitt CSR-arbete 

till sina följare genom att publicera inlägg om detta samtidigt som jag studerar hur följarna 

uppfattar Max Hamburgares CSR-arbete lägger även jag större vikt på ord mer än att studera ”hur 

mycket” eller ”hur lite” som kvantitativa metoder karaktäriseras av (Bryman, 2011). Utifrån 

beskrivningen av respektive metod ser jag att kvalitativa metoder stämmer mer överens med det 

som jag vill undersöka. Min metod har även ett induktivt synsätt då jag kommer koppla mitt 

resultat till det teoretiska ramverket samt tidigare forskning efter att mitt resultat har redovisats, 

detta är även något som karaktäriseras som en kvalitativ metod enligt Bryman (2011). 

  
Mitt syfte med studien är att genom en fallstudie få kunskap om hur företag strategiskt 

kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av sociala medier. Studien syftar även till att 

undersöka om och på vilket sätt konsumenterna uppfattar ett företags CSR-arbete. För att studera 

detta väljer jag textanalyser som metod då jag kommer studera Max Hamburgares strategiska 

CSR-kommunikation via Facebook samt hur dess följare uttrycker sig om CSR-arbetet. Datan 

som anses mest lämpligt att använda sig av är data som redan finns på Max Hamburgares 

företagssida (Max) på Facebook. Detta ses som mest passande för mig då jag vill få fram ett 

resultat som är mer realistiskt och sanningsenligt, vilket gör det mer lämpligt att använda mig av 

data som har skett i en naturlig form och inget som är påtvingat (Bryman, 2011). Detta är då 

anledningen till varför jag har använt mig av material som redan finns på Facebook (skapat av 

Max Hamburgare och dess följare) och varav mitt tillvägagångssätt består av textanalyser.  
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Jag använder mig av två olika typer av textanalyser i undersökningen och grundar sig i att dessa 

metoder kommer komplettera varandra och täcka samtliga perspektiv i mitt syfte. Jag vill i första 

hand studera hur Max Hamburgare strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete genom 

Facebook. För att studera detta använder jag mig av en narrativ analys då analysen flyttar fokus 

ifrån ”vad är det som händer?” till ”hur skapar man mening i det som händer” (Bryman, 2011). 

Genom en narrativ analys studerar jag hur Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation 

ser ut på deras företagssida på Facebook genom att undersöka hur Max Hamburgare berättar om 

sitt CSR-arbete via företagssidan till sina följare (Bergström, 2005). Jag vill samtidigt studera hur 

följarna uttrycker sig i kommentarsfälten angående Max Hamburgares CSR-arbete på deras 

företagssida. För att undersöka detta har jag valt att göra en tematisk textanalys då jag har i avsikt 

att identifiera teman i den övergripande texten som kan besvara min forskningsfråga (Bryman, 

2011). Tillvägagångssättet för min tematiska textanalys baseras på Braun & Clarkes sex-

stegsprocess och presenteras under Operationalisering (3.4). 

3.2 Val av fallstudie 
För att studera studiens syfte var det viktigt för mig att välja ett företag som arbetar aktivt med 

CSR och som aktivt kommunicerar ut detta till sina intressenter genom sociala medier. Jag hade 

redan innan bekantat mig med Max Hamburgares CSR-arbete och därför valde jag att studera 

vidare om Max Hamburgare uppfyller de kriterier som jag hade satt vid val av fallstudie. Efter en 

noggrann förstudie, genom att gräva djupare på deras hemsida samt företagssida på Facebook, 

kom jag fram till att Max Hamburgare uppfyller de kriterier som efterfrågades och jag valde då 

Max Hamburgare och deras strategiska CSR-kommunikation om utökandet av 

vegetariska/veganska produkter via Facebook som fallstudie.  

 

I och med mitt val att göra en fallstudie går det inte att göra några stora generaliseringar eller 

göra uttalanden om att mitt resultat samt analys representerar en viss klass av objekt eller större 

population, utan undersökningen består av ett enda specifikt fall. Bryman (2011) beskriver mitt 

val av fallstudie som ett typiskt fall då Max Hamburgare är ett passande företag att studera det 

syfte som jag har för studien. Detta då Max Hamburgare engagerar sig i CSR-frågor och även 

kommunicera ut det till sina konsumenter, genom bl.a. Facebook. Mitt syfte med studien är inte 

att generalisera mitt resultat till en större population utan utifrån mitt resultat kunna göra en 

analys som ställer mitt resultat gentemot studiens teoretiska ramverk (Bryman, 2011).  
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3.3 Material 
Det material som har samlats in är från tre inlägg som Max Hamburgare har valt att publicera på 

deras företagssida på Facebook. Deras företagssida på Facebook heter ”Max” och de har mer än 

170 000 följare. Dessa tre inlägg är publicerade mellan spannet 7 december till 17 mars och är; 

”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare. 1 av 3 burgare ska vara grönt eller vitt kött år 2020”, ”I 

det senaste avsnittet av Innovationstvodden berättar vår vd Richard Bergfors om vår största och 

kanske viktigaste satsningen någonsin” och ”Save the date - Den 21 jan femdubblar vi vårt 

vegetariska sortiment”. Dessa inlägg är utvalda då de berör utökandet av vegetariska/veganska 

produkter samtidigt som de poängterar att det är ur ett klimatsyfte. Jag har därmed inte valt ut 

inlägg som endast berör utökandet av vegetariska/veganska produkter så som ”Vad tycker du om 

vår nya Green-familj?” då dessa inlägg främst fokuserar på utbudet och inte poängterar 

klimatfrågan. Då lanseringen skedde i januari 2016 har inte många inlägg publicerats angående 

utökningen av vegetariska/veganska produkter med klimatfrågan i fokus. Efter en noggrann 

övervägning valdes dessa tre inlägg då jag ville studera hur de strategiskt kommunicerar ut sitt 

CSR-arbete.  

 

Vad jag först tittade på när jag ville undersöka hur Max Hamburgare strategiska kommunicerar 

sitt CSR-arbete var på vilket sätt de informerar sina följare, detta genom att studera rubrikerna till 

respektive inlägg. Fortsättningsvis tittade jag på hur kommunikationen såg ut mellan Max 

Hamburgare och dess följare. Detta studerades genom att undersöka kommentarsfälten genom en 

narrativ analys, alltså hur Max Hamburgare berättar och förklarar sitt CSR-arbete till följarna 

som kommenterat inläggen. Kommentarerna kan variera i omfång; vissa kommentarer är mer 

utförliga med långa stycken medan andra kommentarer endast består av en mening eller även ett 

enda ord. De kommentarer som studerats var alla kommentarer från samtliga inlägg, sammanlagt 

316 stycken (148 + 117 + 51). När jag studerade kommentarerna insåg jag att det inte var många 

följare som återkom på kommentarsflödet utan det var (nästintill) en ny följare som 

kommenterade. Baserat på detta såg jag datan som tillräcklig för att kunna studera mitt syfte samt 

mina forskningsfrågor.  

 

Jag fortsatte undersökningen med att studera hur följarna hade uttryckt sig om Max Hamburgares 

CSR-kommunikation via sin företagssida och undersökte detta genom den tematiska 

textanalysen. Materialet jag använde mig av är samma kommentarer från de tre inlägg som 

beskrivs i ovanstående stycke. Kommentarerna från dessa inlägg analyserades tillsammans och är 

som tidigare nämnt 316 stycken. Dessa inlägg har även följare gillat samt delat men kommer inte 
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att studeras i undersökningen då det inte ses som relevant i förhållande till mitt syfte. Min avsikt 

med studien är att studera hur Max Hamburgare själva kommunicerar sitt CSR-arbete och inte 

hur konsumenterna vidare kommunicerar om Max Hamburgares CSR-arbete. Därmed har jag valt 

att begränsa min undersökning till det som sker på Max Hamburgares företagssida i de inlägg 

som är utvalda för studien.  

 

Mitt material anser jag har uppfyllt en viss teoretisk mättnad utifrån Brymans (2011) beskrivning. 

Dessa tre inlägg har potentiellt nått ut till alla de 170 000 följare som Max Hamburgare har på sin 

företagssida på Facebook och därav kan en CSR-kommunikation studeras. Samtidigt så studeras 

sammanlagt 316 kommentarer. Utifrån studiens perspektiv av att undersöka genom en fallstudie 

finner jag materialet tillräckligt. Trots att det finns ett fåtal fler inlägg som berör utökandet av 

vegetariska/veganska produkter ur ett klimatsyfte så finner jag inte att ny data skulle ge någon ny 

information vilket innebär en teoretisk mättnad för studien (Bryman, 2011). I avsnitt 

metodologisk reflektion (5.2) finns en vidare diskussion om detta.  

3.4 Operationalisering 
Under detta avsnitt presenterar jag hur jag gått tillväga när jag gjorde min tematiska textanalys. 

Den tematiska textanalysen baseras på Braun & Clarkes artikel ”Using thematic analysis in 

psychology” (2008) som presenterar en sex-stegsprocess. 

  
En tematisk analys går ut på att finna mönster i datan man studerar (Braun & Clarke, 2008). Jag 

har i min tematiska textanalys valt tre inlägg från Max Hamburgares företagssida (Max) på 

Facebook som berör utökandet av vegetariska/veganska produkter: ”Nu höjer vi ambitionsnivån 

ytterligare. 1 av 3 burgare ska vara grönt eller vitt kött år 2020”, ”I det senaste avsnittet av 

Innovationstvodden berättar vår vd Richard Bergfors om vår största och kanske viktigaste 

satsningen någonsin” och ”Save the date - Den 21 jan femdubblar vi vårt vegetariska sortiment” 

Datan som analyseras är de kommentarer som följare har publicerat på inläggen. Kommentarerna 

från varje inlägg analyseras inte var för sig utan analyseras tillsammans då min avsikt är att 

studera hur Max Hamburgares följare uttrycker sig angående utökandet av vegetariska/veganska 

produkter. Jag ser därför att samtliga inlägg berör samma studieobjekt vilket är anledningen till 

att kommentarerna analyseras tillsammans. 

  

Som nämnt innan består denna tematiska textanalys av en sex-stegsprocess och nedan redovisar 

jag hur jag gått tillväga i varje fas. Innan jag påbörjade min tematiska textanalys hade jag 
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bekantat mig med tidigare forskning och det teoretiska ramverket i detta arbete. Dock ska en 

tematisk textanalys bestå av en teoretisk frihet och man ska vara flexibel i sitt tillvägagångssätt 

(Braun & Clarke, 2008). Detta hade jag i beaktande när jag analyserade datan och jag försökte att 

inte bli påverkad av det teoretiska ramverket samt tidigare forskning när jag gjorde den tematiska 

textanalysen. 

  
Steg 1; Bekanta dig med datan 

Innan jag började läsa igenom datan behövde jag bestämma vad för typ av analys jag skulle göra. 

Vad vill jag få ut av dessa kommentarer - vill jag söka efter latenta eller semantiska teman? Ett 

semantiskt tillvägagångssätt är att identifiera teman som sker på ytan, vilket innebär att man inte 

analyserar på djupet och förstå vad som egentligen sägs ”mellan raderna”. När man söker efter 

teman och analyserar datan på djupet för att förstå dess verkliga innebörd, och inte det som 

uttryckligen sägs, är det ett latent tillvägagångssätt (Braun & Clarke, 2008). Då mitt syfte är att 

undersöka om och på vilket sätt konsumenterna uppfattar ett företags CSR-arbete så studerar jag 

datan utifrån ett semantiskt tillvägagångssätt då jag vill studera vad som uttryckligen sägs av 

följarna. 

  
För att underlätta nästa steg, formulera koder, är det viktigt att först läsa igenom datan och 

bekanta sig med den (Braun & Clarke, 2008). Då jag inte hade läst igenom kommentarerna 

noggrant innan jag valde studieobjektet var det viktigt att i denna fas få en övergripande 

förståelse av datan. Under tiden jag läste igenom datan läste jag aktivt och gjorde anteckningar 

vid kommentarer som var återkommande i texten. Dessa anteckningar hade jag sedan som 

hjälpmedel vid nästa fas. Efter att jag läst igenom all data två gånger kändes det som att jag hade 

fått en övergripande förståelse över datan och jag gick vidare till nästa fas.  

  

Steg 2; Börja formulera fram koder 

I början av denna fas hade jag redan tänkt ut potentiella koder att organisera och fördela datan 

inom. Då jag inte ville att koderna skulle bli allt för många med allt för stor spridning av datan 

formulerade jag fram tre koder att fördela datan inom. Dessa koder var; 

- Kommentarer som var positiva till utökandet av vegetariska/veganska produkter 

- Kommentarer som var negativa till utökandet av vegetariska/veganska produkter 

- Kommentarer som inte specifikt berörde utökandet av vegetariska/veganska produkter 
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För att fördela datan smidigt och för att lätt kunna analysera alla kommentarer var för sig så 

skrevs all data ut i pappersformat. Detta underlättade mitt arbete då jag kunde klippa ut alla 

kommentarer och lägga dessa i respektive hög (kod). Genom denna teknik gjorde det även enkelt 

för mig att få en översiktlig bild över all data och lätt flytta om datan ifall kommentarerna inte 

passade i den hög (kod) som jag först satt, detta förenklade även den fortsatta analysen vid 

sökning av teman (Braun & Clarke, 2008). 

  

Datan som fördelades in i kod ”positiva kommentarer” var kommentarer som ”Underbart! 

Äntligen kan vi veganer köpa burgare igen!” och ”Ni ska ha grymt mycket cred för ert initiativ 

(…)”. Data som fördelades in i kod ”negativa kommentarer” var kommentarer som innehöll 

”Kött” och ”Bättre kan ni”. Sista koden innehöll data som inte hade någon anknytning till 

utökandet av vegetariska/veganska produkter så som ”Friteras veganskt i samma olja som 

köttet?”. Det förekom även data som inte hade någon relevans till undersökningen 

överhuvudtaget, detta var kommentarer som ”Glutenfritt å laktosfritt” och dessa sorterades bort 

från analysen. 

  

Steg 3; Sök teman i koderna 

Det man vill uppnå i denna fas är att finna potentiella teman i datan med hjälp av koderna (Braun 

& Clarke, 2008). Det jag först gjorde var att läsa igenom all data återigen men utifrån varje kod. 

Detta för att återigen bekanta mig med datan samt att söka efter relevanta teman gentemot 

studiens syfte. Min uppgift var att se potentiella teman inom varje kod och analysera vad skiljer 

samt icke skiljer kommentarerna åt ur ett semantiskt tillvägagångssätt. Nedan går jag igenom 

varje kod för sig; 

  
Kommentarer som var positiva till utökandet av vegetariska/veganska produkter 

Trots att alla uttrycker sig positivt om utökandet av vegetariska/veganska produkter så finns det 

skillnader emellan dem. Vissa uttrycker sig positivt till själva vegetariska produkterna (“Älskar 

verkligen att ni utökar menyn för oss vegetarianer”) medan andra uttrycker sig positivt om Max 

Hamburgares klimatarbete (“Alltså TACK max, miljön och djuren tackar er för mer veganskt”). 

Det finns även kommentarer som endast berömmer utökandet av vegetariska/veganska produkter 

(”YES!”, ”Bästa jag hört, Fan vad grymma ni är!” och ”Toppen”). Utifrån detta fann jag tre 

potentiella teman; 
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- Positiva uttryck om utökandet av vegetariska/veganska produkter 

- Positiva uttryck om Max Hamburgares klimatarbete 

- Berömmer 

  
Kommentarer som var negativa till utökandet av vegetariska/veganska produkter 

Det var större spridning bland de negativa uttrycken än de positiva om utökandet av 

vegetariska/veganska produkter. När jag analyserade datan i koden fann jag fyra teman. Många 

av användarna uttrycker sin åsikt om att behålla köttet (”Nej nej nej!!! Mer kött för fan!”) Medan 

andra uttrycker sig negativt om själva utökandet av vegetariska/veganska produkter (”Va äre för 

dumheter?”). Det förekommer även uttryck hos följarna att sluta vara en konsument hos Max 

Hamburgare (”Behåll köttet annars besöker jag inte eran restaurang längre”) och följare som 

inte ser det positiva med utökandet av vegetariska/veganska produkter ur ett klimatperspektiv och 

ifrågasätter Max Hamburgares klimatarbete (”Er satsning på produkter utan kött verkligen att 

göra med att NI seriöst tror att det är bättre för klimatet och miljön, (…)”) 

  

Utifrån ovanstående redovisning rörande de negativa uttrycken om utökandet av 

vegetariska/veganska produkter fann jag fyra teman; 

- Behåll köttet 

- Negativa uttryck om vegetariska/veganska produkter 

- Hota om att lämna Max Hamburgare 

- Negativa uttryck om Max Hamburgares klimatarbete 

  
Kommentarer som inte specifikt berörde utökandet av vegetariska/veganska produkter 

Mycket av datan som finns under denna kod förblir irrelevanta för studien så som; Har ni 

veganska alternativ som också är sojafria?” Dessa kommentarer bildar temat ”diverse” där jag 

samlade all data som inte hade någon relevans till forskningsfrågan. Men under arbetet av de 

efterkommande stegen kan teman förändras. Det är därmed nyttigt att behålla material som först 

sorterats bort för att återigen gå igenom vid förändring av teman (Braun & Clarke, 2008). Det 

fanns dock vissa kommentarer i koden som hade en viss betydelse till forskningsfrågan. Vissa av 

uttrycken berörde klimatfrågan och dessa samlades under temat – Uttryck ur en klimatsynpunkt 

(”Max det viktigaste av allt är att det är närproducerat inte veganskt”).  
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Steg 4; Granska de teman som satts 

Detta steg handlar om att gå igenom sitt arbete och titta noggrant på de teman som skapats – Är 

de verkligen teman? Är det tillräckligt med data för att säga att det är ett tema? Är det flera teman 

i ett som behöver brytas ner? Osv. (Braun & Clarke, 2008). I denna fas gick jag igenom all data 

igen och tittade noggrant om kommentarerna stämde överens med det tema jag hade placerat 

datan i. Jag tittade även om jag hade tillräckligt med data så att de stödjer ett tema. Efter en 

noggrann analys kom jag fram till att temana stämmer överens med studiens syfte och att de inte 

går ihop med varandra. Jag fortsatte till nästa steg utan att förändra något från steg 3. 

  
Steg 5; Definiera och namnge teman 

Temana är klara och jag ska i denna fas definiera och namnge de teman som jag bildat. Viktigt är 

att finna kärnan i varje tema så att utomstående enkelt förstår vad varje tema står för och dess 

innebörd i relation till de övriga temana samt forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2008). Syftet 

med studien är att undersöka om och på vilket sätt konsumenterna uppfattar ett företags CSR-

arbete och de teman som hjälper mig att besvara mitt syfte är: 

  

- Följare ser positivt till utökandet av vegetariska/veganska produkter för sin egen vinning 

- Följare ser positivt till utökandet av vegetariska/veganska produkter ur ett 

klimatperspektiv 

- Följare berömmer Max Hamburgares initiativ 

- Följare ser negativt till utökandet av vegetariska/veganska produkter, då de själva vill äta 

kött 

- Följare hotar med att avstå från Max Hamburgare om de utökar vegetariska/veganska 

produkter 

- Följare ser negativt till utökandet av vegetariska/veganska produkter ur ett 

klimatperspektiv 

- Följare ser negativt till utökandet av vegetariska/veganska produkter och tycker att Max 

Hamburgare förlorar dess koncept 

- Följare förstår Max Hamburgares klimatarbete men de gör fel 

  
Steg 6; Producera en rapport 

Under avsnitt 4.2 redovisas det resultat som jag kommit fram till med hjälp av den tematiska 

textanalysen (Braun & Clarke, 2008). 
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3.5 Etiska överväganden 
Då min studie är en internetundersökning, där jag har fått tillgång till stor offentlig data, behövs 

det göras etiska åtaganden ur andra perspektiv än de traditionella. Vetenskapsrådet har fyra 

grundläggande krav som man ska ha i beaktande när man gör en undersökning, men på grund av 

den tekniska utvecklingen och Internets stora offentliga tillgång sätter det också en viss prägel på 

de traditionella etiska överväganden som Vetenskapsrådet råder (Markham & Buchanan, 2012). 

Nedan gör jag en redovisning hur jag gått tillväga i min undersökning och de etiska 

överväganden som jag har tagit. 

  
Max Hamburgares företagssida (Max) på Facebook är offentlig och följarna som kommenterar är, 

eller bör vara, medvetna om att följare samt andra användare på Facebook kan ta del av deras 

inlägg och deras uttryck om utökandet av vegetariska/veganska produkter. Trots detta behöver 

jag som forskare ändå ha i åtanke om det etiska övervägandet. I min undersökning har jag, ur det 

traditionella etiska övervägandet, valt att inte identifiera följarna som uttryckt sig på 

kommentarsfälten, detta genom att inte lämna ut deras personliga uppgifter. Att identifiera 

följarna ser jag inte som viktigt i min undersökning och har därför valt att inte ange följarna vid 

namn när bl.a. citat presenteras (Markham & Buchanan, 2012). Jag är dock medveten om att det 

går att identifiera följarna när jag väljer att citera vissa kommentarer då följarna kommenterar på 

en offentlig sida där alla kan ta del av datan och är därav sökbar. Jag finner mig dock inte bryta 

mot några etiska grunder då följarna bör vara medvetna om detta men jag vill samtidigt inte 

hänga ut de följare jag valt att citera vilket är anledningen till att jag inte anger några personliga 

uppgifter.  

  
Ett av Vetenskapsrådets grundläggande krav är att informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet (Vetenskapsrådet). Markham & Buchanan 

(2012) poängterar att data är lätt att få fram genom Internet utan att personer i fråga är medveten 

om detta. Viktigt innan man börjar använda sig av datan man valt att undersöka är om deltagarna 

i undersökningen bör informeras eller ej. Jag behövde därför besluta om det är viktigt i min 

undersökning att informera följarna som uttryckt sig om utökandet av vegetariska/veganska 

produkter på Max Hamburgares företagssida på Facebook samt om jag även behöver informera 

Max Hamburgare att jag utifrån en fallstudie har valt att studerar deras strategiska CSR-

kommunikation på deras företagssida på Facebook. Det är en viktig, och sårbar, fråga och behövs 

tänka igenom noggrant innan jag började min undersökning. Som jag nämnt innan så kommer 

följarna i undersökningen inte presenteras vid namn och inga andra personuppgifter kommer 
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presenteras. Då mitt studieobjekt är att studera Max Hamburgare och följares uttryck ser jag inte 

betydelsen av att behöva informera följarna om att deras uttryck studeras. Detta då de självmant 

har kommenterat på dessa inlägg och är medvetna om att de kan läsas av andra. Jag vill samtidigt 

inte att data ska gå förlorad vid eventuell borttagning på inläggen ifall de skulle informeras vilket 

är den stora anledningen till att jag har avstått från detta. Däremot har jag försökt nå Max 

Hamburgare för att få deras godkännanden av att använda dem som studieobjekt. Dock har jag 

inte fått någon respons (varken ja eller nej) vilket jag behöver ha i extra åtanke. Min mening med 

undersökningen är inte att skada Max Hamburgare eller dess CSR-arbete (samt kommunikationen 

ut till sina konsumenter) utan att få en större kunskap om strategisk CSR-kommunikation och 

konsumenternas uttryck om detta. Jag har haft i avsikt att meddela dem då jag finner det högst 

etiskt korrekt att göra så när man studerar en viss organisation. Trots detta är materialet som jag 

använt mig av offentligt och jag ansåg mig kunna göra undersökningen utan deras samtycke. 

Samtyckskravet är nästa krav som Vetenskapsrådet råder en undersökare att uppfylla men tyvärr 

uppfyller jag inte det kravet då samtliga deltagare inte gett mig sitt samtycke (Vetenskapsrådet). 

Jag argumenterar för att min studie ändå inte bryter mot några etiska åtaganden då materialet jag 

använt mig av är offentligt vilket menas att informationen har arkiverats på en offentlig 

företagssida på Facebook som inte är låst för omgivningen på något vis då det inte krävs lösenord 

eller dylik för att få tillgång till dess data (Bryman, 2011). 

 

Min undersökning uppfyller däremot Vetenskapsrådets uppmaning av nyttjandekravet då jag inte 

har i avsikt att använda den data jag samlat in i något annat sammanhang än i den här 

undersökningen. Jag uppfyller till viss del konfidentialitetskravet då jag inte kommer lämna ut 

några uppgifter om vem som har uttryck vad i min undersökning, dock så vill jag poängtera att 

deras anonymitet kan brytas om man bl.a. söker på citaten eller går in på Max Hamburgares 

företagssida på Facebook då datan finns tillgänglig där offentligt (Bryman, 2011).   

3.6 Tillförlitlighet och äkthet  
Det finns kvalitetskriterier en forskare bör ha i beaktande samt uppfylla i sin undersökning. Då 

jag använder mig av en fallstudie är det viktigt för mig att argumentera varför jag anser att min 

studie uppfyller dessa kvalitetskriterier. Det diskuteras frekvent hur passa relevanta begreppen 

“validitet” och “reliabilitet” är i förhållande till kvalitativa studier. Dessa begrepp hävdar vissa 

forskare bör främst diskuteras i relation till kvantitativa studier då begreppens fokus ligger på 

studies mätbarhet. Som nämnt innan ligger inte fokus inom kvalitativa studier på att mäta ett 

fenomen utan mer ur ett tolkningsperspektiv och ord (Bryman, 2011). Bryman (2011) har 
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assimilerat begreppen reliabilitet och validitet i relation till kvalitativ forskning och har utformat 

alternativa kriterier för att bedöma kvalitativa metoder. De begrepp som Bryman har utformat 

lägger en mindre vikt på mätning och är “tillförlitlighet” och “äkthet”. Då denna studie är baserad 

på en kvalitativ metod kommer jag fortsättningsvis använda mig av begreppen tillförlitlighet och 

äkthet som kvalitetskriterier.  

  
Tillförlitlighet består av fyra delkriterier enligt Bryman (2011); trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Jag ser tillförlitligheten för min studie som 

hög då jag uppfyller de fyra delkriterier som Bryman (2011) efterfrågar vid en kvalitativ studie. 

Trovärdigheten avgörs beroende på hur pass acceptabelt en läsare finner ens undersökning. Jag 

finner att jag har undersökt i enlighet till de regler och riktlinjer som behövs ta i beaktande vid 

kvalitativa metoder samt vid användning av textanalyser med offentlig data. Jag ser även att mitt 

resultat har speglat en verklighet av min fallstudie och att resultatet går att överföra till den 

specifika sociala miljön, dock som redan nämnt kan jag inte generalisera mitt resultat. Jag vill 

även argumentera för att min pålitlighet i studien är hög då jag på ett väldigt klart och tydligt sätt 

har redovisat studiens syfte och resultat samt redovisat hur jag gått tillväga för att besvara mina 

forskningsfrågor. Genom detta kan andra forskare granska mitt arbete och själva kunna bedöma 

att min studie håller en god tillförlitlighet. Sist men inte minst, utifrån dessa fyra delkriterier, har 

jag agerat i god tro. Min avsikt med studien har inte varit att medvetet påverka studiens slutsats 

med personliga värderingar eller teoretiskt inriktning, förutom de teorier som presenteras under 

teoretiska ramverket (Bryman, 2011).   

 

Kvalitetskriteriet äkthet består även de av delkriterier. Inom fallstudien har jag presenterat en 

rättvis bild om Max Hamburgares CSR-kommunikation samt följarnas uppfattning om utökandet 

av vegetariska/veganska produkter. Min undersökning har även bidragit till att förstå relationen 

mellan CSR-kommunikation och konsumenter. Detta bidrag är dock begränsat då jag har gjort en 

fallstudie och studiens slutsats kan inte generaliseras eller spegla en större population inom den 

sociala miljön (Bryman, 2011).  

 

Utifrån Brymans (2011) kvalitetskriterier som en kvalitativ studie bör uppfylla finner jag baserat 

på ovanstående argumentation att min studie når en hög tillförlitlighet och äkthet.  
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4. Resultat och analys 
 
Under detta avsnitt redovisas resultat och analys i två delar. I första delen redovisas hur Max 

Hamburgare strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete via sin företagssida på Facebook. 

Resultatet kommer sedan analyseras gentemot studiens teoretiska ramverk och tidigare 

forskning. Under den andra och avslutande delen presenteras hur konsumenterna har uttryckt sig 

angående Max Hamburgares CSR-arbete. Även detta resultat analyseras gentemot studiens 

teoretiska ramverk och tidigare forskning. 

4.1 Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation på Facebook 
I denna undersökning studeras tre inlägg som Max Hamburgare har publicerat på deras 

företagssida angående deras CSR-arbete. Dessa inlägg presenteras först var för sig för att sedan 

analyseras tillsammans. 

  
Max Hamburgares inlägg den 17 mars år 2016 handlar om att Max Hamburgare höjer 

ambitionsnivån och sätter ett mål; år 2020 ska 1 av 3 burgare vara grönt eller vitt kött. I detta 

inlägg ligger inte endast fokus på utökandet av vegetariska/veganska produkter utan också på 

kyckling och fisk. Men då vegetariska/veganska produkter är en betydande del i inlägget har detta 

inlägg valts att studera. Den inledande rubriken till inlägget lyder: Nu höjer vi ambitionsnivån 

ytterligare. 1 av 3 burgare ska vara grönt eller vitt kött år 2020. Följarna har i detta inlägg haft 

möjlighet att dela, kommentera samt reagera (gillar, älska, ledsen, haha, arg, wow). Inlägget 

består av 148 kommentarer och Max Hamburgare har en aktiv dialog med sina följare, bland 

annat diskuterar parterna:  

 
(…) Varför riskera att förstöra ett redan vinnande koncept genom i hög grad inblandning av menyer som en relativt 

liten skara av Sveriges befolkning vill ha? (...) För jag kan inte tänka mig att 33 % av alla era kunder faktiskt skulle 

vilja ha detta ni nu tänker satsa på. Ge kunderna det de verkligen vill ha, försök inte tvinga på dem något de inte vill 

ha för det förlorar ni bara på. 
- Följare den 17 mars 

  
Hej X. Vi vill göra en hållbarhetsresa tillsammans med våra gäster. Vi tror inte på att stå med pekpinne, utan vill ge 

möjligheten till våra gäster att själva välja. Därför har vi lanserat dessa nya alternativ. Vill även påpeka att våra 

vegetariska alternativ inte byter ut existerande meny. Valet är ditt, men nu har du större valfrihet.  
- Max Hamburgare den 21 mars 
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Max Hamburgares inlägg den 3 mars år 2016 handlar om artikel ”Max Storsatsar på veganskt 

och vegetariskt för miljö, hälsa och smakens skull” där Max Hamburgares vd Richard Bergfors 

berättar om företagets satsning av vegetariska/veganska produkter. Den inledande rubriken till 

inlägget lyder; I det senaste avsnittet av innovationsvodden berättar vår vd Richard Bergfors om 

vår största och kanske viktigaste satsning någonsin. Den möjlighet Max Hamburgare ger till sina 

följare är att kommentera, dela eller reagera (gillar, älska, ledsen, haha, arg, wow) till inlägget. 

Kommunikationen mellan Max Hamburgare och dess följare är aktiv då båda parterna är öppna 

för en dialog. I inlägget har 117 följare kommenterat och nästintill varje kommentar besvaras av 

Max Hamburgare. Nedan redovisas en konversation mellan en följare och Max Hamburgare: 

  
Om det hade varit trendigt att säga att cigaretter å knark är nyttigt så hade ni serverat det också. ni bryr er inte ett 

skit om miljö än att ni ska tjäna pengar på att andra tror att ni bryr er. ni är ett företag. ni har som uppgift att tjäna 

pengar. 
- Följare den 3 mars 

  
Hej X. Vi är långt ifrån perfekta men vi vill vara med och lösa samhällsutmaningar och skapa konkreta lösningar. 

Det här är ett exempel på det. Mat är en av vår tids stora klimatutmaningar, därför är det viktigt för oss att kunna 

erbjuda riktigt goda och klimatsmarta alternativ. 
- Max Hamburgare den 3 mars 

  

Det sista inlägget som studeras liknar de tidigare inläggen – följarna har möjlighet att dela, 

kommentera och reagera (gillar, älska, ledsen, haha, arg, wow). Skillnaden är dock att inlägget 

från den 7 december 2015 inte består av en artikel utan är ett meddelande till sina följare med en 

bild på jordklotet, rubriken för inlägget lyder; Save the date – Den 21 jan femdubblar vi vårt 

vegetariska sortiment. Inlägget har fått 51 kommentarer och precis som de andra två inläggen har 

Max Hamburgare en aktiv dialog med följarna och besvarar nästintill alla kommentarer. Nedan 

redovisas en dialog som Max Hamburgare har med samma följare; 

  
Nu slutar jag att Gilla er sida (…) Det blir inge' mer MAX för mig. 

- Följare den 7 december 
Hej X. Det var inte roligt att höra. Varför? 

- Max Hamburgare den 8 december 

 
Egentligen reagerade jag på detta: "Vd:n är kritisk mot snabbmatkedjans levebröd och kassako: Hamburgare med 

kött." ... Då undrar man ju vad ni gör i branschen? ... Jag hade nog hoppats att ni istället skulle utveckla LowCarb-

linjen lite mer (…) 
- Följare den 8 december 
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Hej X. Va kul att du gillar vår Low Carb-burgare. (...). Gällande klimatet, så inser vi att vi är en del av problemet 

men vill även va en del av lösningen. Vi tror på valfrihet och vill göra denna hållbarhetsresan tillsammans med våra 

gäster. 
- Max Hamburgare den 8 december 

Analys av resultatet  

I liknelse med Morsings (2006) argumentation är det viktigt att kommunicera ut sitt CSR-arbete 

till sina intressenter för att det ska vara givande. Detta ses även i betydelse i resultatet då Max 

Hamburgare poängterar i samtliga inlägg att deras satsning är utifrån ett klimatsyfte, det vill säga 

att Max Hamburgare strategiska kommunicerar ut sitt CSR-arbete till sina konsumenter genom 

sina inlägg på Facebook (Morsing, 2006). Max Hamburgare är även öppna för en dialog med sina 

intressenter då de tillåter följarna att kommentera de inlägg som publicerats. Det som även är 

tydligt i den strategiska CSR-kommunikationen är att Max Hamburgare är måna om att besvara 

nästintill alla kommentaren som ges av följarna i inläggen. Vad som även redovisas i resultatet är 

att Max Hamburgare behöver förklara sitt CSR-arbete till sina följare då följarna uttrycker sig 

vara något oförstående till satsningen. Strategin är därmed tydlig. Utifrån ovanstående resultat 

kan man argumentera för att Max Hamburgare använder kommunikationen som en viktig gren i 

sin strategi för att nå ut sitt CSR-arbete till sina konsumenter samtidigt för att göra dem fullt 

medvetna om satsningen, vilket även Borglund (2012) poängterar är en viktig del för att ett CSR-

arbete ska bli gynnsamt.  

 

Vidare kan det diskuteras varför Max Hamburgare väljer just denna strategiska CSR-

kommunikation för att nå ut sitt CSR-arbete till sina följare. Det kan först ses utifrån Morsings 

(2006) argumentation att det idag är viktigt att ha en god kommunikation med sina intressenter - 

men det finns även andra anledningar till detta utifrån det som påvisats i resultatet.  

 

Morsing (2006) berättar att det är betydande för ett företag idag att försöka förstå vad marknaden 

efterfrågar och veta vilka förväntningar intressenter har på världens organisationer utifrån ett 

CSR-perspektiv. Max Hamburgare är väldigt tydliga i sin strategiska CSR-kommunikation att de 

finner klimatfrågan viktig och att de under en längre tid har arbetat mot klimatförstöring. 

Lanseringen av vegetariska/veganska produkter är därför, för Max Hamburgare, rätt riktning för 

att nå sitt mål (Max, 2015). Utifrån ovanstående resultat är det tydligt att Max Hamburgare 

behöver förklara sitt CSR-åtagande till sina följare. Man kan därför gå tillbaka till Morsings 

(2006) argumentation att ett företag behöver förstå vad marknaden efterfrågar även ur ett CSR-
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perspektiv för att ett CSR-arbete ska bli gynnsamt. Marknaden, i detta fall konsumenterna, 

efterfrågar främst kött-hamburgare och dialogen Max Hamburgare främst har med sina följare är 

att förklara sitt CSR-arbete och varför Max Hamburgare har valt att utöka vegetariska/veganska 

produkter - genom att förklara att utökandet ger möjlighet för konsumenter att välja klimatsmarta 

alternativ. Max Hamburgare behöver även poängtera, flertal gånger, att de endast har utökat 

vegetariska/veganska produkter och inte uteslutit andra produkter som är gjord på kött eller 

dylikt. Max Hamburgare påpekar även ett antal gånger att valet är följarnas vilken produkt de 

skulle välja vid ett potentiellt köp. Tack vara den strategiska CSR-kommunikationen som Max 

Hamburgare har med sina följare har de möjlighet att förstå var marknaden efterfrågar ur ett 

CSR-perspektiv, i detta fall efterfrågar följarna främst anledningen till deras lansering då de inte 

är fullt medvetna om det. Resultatet tyder därmed på att Max Hamburgares strategiska CSR-

kommunikation inte riktigt nått fram till följarna då de inte är fullt medvetna om Max 

Hamburgares CSR-arbete samt sina egna valmöjligheter i val av produkt. Detta speglar även 

Morsings (2006) argumentation att en gynnsam strategisk CSR-kommunikation kommer vara 

givande för ett företag om man låter konsumenterna vara fullt medvetna om vad och varför 

företagen gör sina CSR-åtaganden. Det som karaktäriseras som en gynnsam strategisk CSR-

kommunikation utifrån resultatet är att Max Hamburgare ger sig själva möjligheten att föra en 

aktiv dialog med sina följare och förklara sitt CSR-arbete så följarna förstår. Det som även 

påvisats i resultatet är att Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation inte är helt 

gynnsam utifrån den information som direkt ges i inläggen utan de kräver en tätare dialog med 

följarna samt att involvera dem i kommunikationen för den ska bli gynnsam och att följarna ska 

bli fullt medvetna om CSR-arbetet (Morsing, 2006). 

 

Detta leder oss till Morsings (2006) tre olika sätt att föra en strategisk CSR-kommunikation. 

Utifrån ovanstående resultat kan man bortse ifrån att Max Hamburgare skulle använda sig av 

”stakeholder information strategy” då Max Hamburgare inte använder sig, i detta fall, av 

envägskommunikation. Märkbart är att Max Hamburgare kommunicerar med sina intressenter 

genom att få en kontakt med följarna och föra en dialog med dem, det vill säga en 

flervägskommunikation (Morsing, 2006). Vissa delar av kommunikationen med sina intressenter 

kan ses utifrån ”stakeholder respons strategy” då följarna har möjlighet att dela och/eller reagera 

(gillar, älska, ledsen, haha, arg, wow) till inläggen. Följarna kan med hjälp av dessa medel ge 

respons till Max Hamburgare men den är begränsad som därmed kännetecknas som ”stakeholder 

respons strategy”. Bortsett från detta sker största delen av CSR-kommunikationen via en aktiv 

dialog med följarna genom en ”stakeholder involvement strategy” där en starkare relation växer 
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fram mellan Max Hamburgare och följarna (Morsing, 2006). Denna parallell kan dras då Max 

Hamburgare låter följarna vara med och påverka samt involvera sig i CSR-kommunikationen. 

Studiens resultat visar att följarna har rätt att uttrycka sin åsikt, men också att en aktiv dialog förs 

mellan parterna. Till skillnad från ”stakeholder respons strategy”, där följarna kan ge en 

begränsad respons, öppnar Max Hamburgare upp till en dialog där Max Hamburgare besvarar 

nästintill alla följares kommentarer. Denna typ av strategiska CSR-kommunikation tyder på 

”stakeholder involvement strategy” då aktiva dialoger skapas mellan parterna i inläggen 

(Morsing, 2006).    

 

Att Max Hamburgare främst använder sig av ”stakeholder involvement strategy” i sin 

kommunikation kan även förstås i relation till tidigare forskning. Solis (2009) menar att sociala 

medier är ett mäktigt verktyg där följare har en stor möjlighet att integrera och influera 

organisationer i deras marknadsföring och kommunikationen till sina intressenter. Solis (2009) 

påstår att organisationer kan ”bli offer för media” om man inte integrerar med utomstående 

parter. Via sociala medier har intressenter stora spelrum och har en stor möjlighet att påverka en 

organisations marknadsföring genom att sprida budskap och åsikter (Solis, 2009). Även Max 

Hamburgares intressenter har stora möjligheter att påverka samt influera deras marknadsföring 

genom att sprida budskap och åsikter om Max Hamburgares CSR-arbete via Facebook. Då 

studien har redovisat att Max Hamburgare, genom ”stakeholder involvement strategy”, fått 

möjlighet att förklara sitt CSR-arbete till sina följare minskas möjligtvis risken att deras 

konsumenter förblir ovetande om CSR-åtagandet och därav inte sprida budskap och åsikter som 

inte stämmer överens med Max Hamburgares poäng om utökandet av vegetariska/veganska 

produkter. Vid en strategisk CSR-kommunikation där Max Hamburgare inte involverar sina 

följare fullt ut, utan endast kommunicera genom ”stakeholder information strategy” alternativt 

”stakeholder respons strategy”, finns det en risk att följarna skulle förbli ovetande om 

anledningen till utökandet av vegetariska/veganska produkter vilket hade kunnat leda till att 

osanna budskap och åsikter spridits från följarna. I och med en öppnare dialog med följarna har 

Max Hamburgare en större möjlighet att förklara samt tydligare informera de följare som inte 

begripit Max Hamburgares CSR-arbete vilket kan leda till ett mer gynnsamt CSR-arbete 

(Borglund, 2012). Som även Ehrlich (2012) påpekar så behöver dagens organisationer både vinna 

en konsuments hjärta och inte bara sinne för att de ska leda till köp. Facebook marknadsföring 

kan öppna upp till detta och även för Max Hamburgare då de har anpassat sig till följarna genom 

att föra en aktiv dialog med dessa vilket leder till att starkare relationer skapas och ömsesidig 

förståelse mellan parterna.  
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Utifrån ovanstående resonemang har Max Hamburgare inte bara anpassat sig till den bäst 

lämpade strategiska CSR-kommunikationen genom att ha en öppen och aktiv dialog med sina 

följare. Max Hamburgare har även anpassat en strategi som möjligtvis kan ge märkbara resultat. 

Maffin (2014) beskriver misstag företag kan implementera i sin marknadsföring via Facebook 

vilket inte ses så tydligt i Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation. En poäng är att 

Max Hamburgare väldigt effektivt når sin målgrupp då de direkt kommunicerar med potentiella 

eller nuvarande konsumenter genom deras företagssida vilket även Maffin (2014) 

rekommenderar för en gynnsam Facebook marknadsföring. Detta leder till att parterna är 

ömsesidigt intresserade av varandra vilket även öppnar upp till en mer givande dialog, där båda 

är involverade och gärna bidrar med sina åsikter. Slutligen är Max Hamburgare väldigt tydlig 

med att låta följarna dela med sig av sina åsikter där en dialog välkomnas parterna emellan, vilket 

Maffin (2014) också förklarar som bra marknadsföring för företaget.   

4.2 Följarnas uttryck angående Max Hamburgares CSR-arbete på Facebook 
 
Resultatet som presenteras nedan är baserat på följarnas kommentarer i de tre inlägg som 

presenterats i resultatdelen ovan (4.1). Genom en tematisk textanalys av samtliga kommentarer 

har åtta teman utformats som besvarar hur följarna har uttryckt sig om Max Hamburgares CSR-

arbete i kommentarsfälten. Presentationen av resultatet är organiserade utifrån dessa teman och 

varje tema analyseras var för sig gentemot studiens teoretiska ramverk. Avslutningsvis görs en 

sammanfattande analys där även resultatet kopplas ihop med tidigare forskning. Under 

operationaliseringen (3.4) beskrivs tillvägagångssättet för den tematiska textanalysen. 

  
Följare ser positivt till utökandet av vegetariska/veganska produkter för egen vinning 

Många av följarna uttrycker sig positivt till utökandet av vegetariska/veganska produkter och 

berömmer Max Hamburgares initiativ. Vissa av dessa uttrycker sig positivt till Max Hamburgares 

satsning om utökandet av vegetariska/veganska produkter då det gynnar följarna själva. Detta då 

följarna blir glada och nöjda av att Max Hamburgare har utökat vegetariska/veganska produkter 

då de själva är vegetarianer eller veganer; 

 
(…) fler valmöjligheter låter inte fel 

- Följare 17 mars 

Mer veganskt! 
- Följare 17 mars 
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Heja er! Ni går åt rätt håll (…) Fler vegetariska burgare i framtiden please 
- Följare 3 mars 

  
Utifrån följarnas uttryck är de främst fokuserade på själva produkterna då det finns fler 

valmöjligheter för veganer/vegetarianer, alternativt för de som är beredda att testa något nytt. 

Utifrån Halls (2006) modell kan en mottagare tolka budskapet på olika sätt. Dessa mottagare har 

uttryckt sig positivt om utökandet av vegetariska/veganska produkter men utifrån sin egen 

vinning och ej ur klimatsynpunkten som är själva kärnan angående utökandet av 

vegetariska/veganska produkter. Denna tolkning av utökandet kan ses utifrån Halls (2006) modell 

som förhandlande tolkning. Detta då mottagarna har accepterat utökandet av 

vegetariska/veganska produkter men brister i förståelse om varför och i vilket syfte. Följarna ser 

istället till andra alternativ, som karaktäriserar förhandlande tolkning, då de ser till sin egen 

vinning av att ha fler valmöjligheter istället utifrån ett klimatsyfte (Hall, 2006). 

  

Följare ser positivt till utökandet av vegetariska/veganska produkter ur ett klimatperspektiv 

Många av följarna har uttryckt sig positivt om utökandet av vegetariska/veganska produkter 

utifrån egen vinning. Men det finns vissa följare som har uttryckt sig positivt utifrån ett 

klimatperspektiv. Så som; 

  
Alltså TACK max, miljö och djuren tackar er för veganskt 

- Följare 7 december 

Kul att ni ska tänka på miljön 
- Följare 3 mars 

(…) Bra att de går ut med att miljön är viktig. (…) Det är så en äkta förebild agerar! 
- Följare 4 mars 

  
Då dessa uttryck är positiva utifrån ett klimatperspektiv så är deras tolkning en dominant tolkning 

utifrån Halls (2006) modell. Denna analys görs då följarna har uttryckt sig förstå Max 

Hamburgares verkliga budskap – att utökandet av vegetariska/veganska produkter är för att ge 

konsumenterna möjligheten att välja klimatsmarta alternativ. Denna tolkning kan även sättas ihop 

med vad Hall (2006) beskriver som ”perfekt transparent kommunikation” då Max Hamburgares 

avsikt med sin strategiska CSR-kommunikationen har helt förståtts av mottagaren. Man kan även 

säga att följarna har tolkat budskapet inom den gynnande innebörden genom att förstå att 

utökandet av vegetariska/veganska produkter är för att ge klimatvänliga alternativ och mottagaren 



 35 

har inte ifrågasatt den ideologi som uttrycks i den strategiska CSR-kommunikationen (Hall, 

2006). 

  

Följare berömmer Max Hamburgares initiativ 

Det finns även följare som berömmer Max Hamburgare initiativ av utökandet av 

vegetariska/veganska produkter. Uttrycken går dock inte att avgöra ur vilken synpunkt de 

berömmer, är det ur en klimatsynpunkt eller av egen vinning? 

 
VERY IMPORTANT INFORMATION! 

- följare 3 mars 

Yes!!!! 
- Följare 8 december 

Alltså TACK TACK TACK (…) 
- Följare 7 december 

  

Dessa uttryck kan ses utifrån Morsings (2006) strategiska kommunikationsmodell ”stakeholder 

respons strategy” då följarna endast ger en begränsad feedback över det som Max Hamburgare 

förmedlar i inläggen. 

  

Följare ser negativt till utökandet av vegetariska/veganska produkter, då de själva vill äta kött 

Lika många som uttryckt sig positivt till utökandet av vegetariska/veganska produkter så har 

nästintill lika många uttryck sig negativt till detta. Vissa har reagerat då de inte vill ha 

vegetariska/veganska utbud utan vill äta kötthamburgare. Många av dessa tror att menyn på 

köttutbudet minskar i och med utökningen av vegetariska/veganska produkter; 

 
Inget kött inget köp. 

- Följare 5 mars 

BUUUU! Låt alla få sina val!! Varför får vegetarianer sin vilja igenom?  
Kommer kött ens finnas kvar på listan? 

- Följare 6 mars 

Länge leve köttet! 
- Följare 20 mars 

  

Utifrån dessa uttryck kan man dra paralleller till Halls (2006) oppositionell tolkning då de 

avfärdar utökandet och därav Max Hamburgares (sändarens) budskap. Följarna, utifrån deras 

uttryck, avfärdar både utökandet av vegetariska/veganska produkterna samt ger ingen respons om 
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klimatfrågan. Samtidigt uttrycker sig följarna även en negativitet till utökandet då de tror att 

vegetariska/veganska produkterna kommer byta ut köttprodukterna. Utifrån följarnas uttryck 

avfärdar de Max Hamburgares värderingar samt ideologi och ser den som oriktig vilket kan ses 

som oppositionell tolkning (Hall, 2006). 

 

Följare hotar med att avstå från Max Hamburgare om de utökar vegetariska/veganska 

produkter 

De finns även följare som inte endast reagerat som ovanstående tema utan även uttryckt att sluta 

vara konsument på Max Hamburgare om företaget går mot denna riktning. Detta är i liknelse med 

förra temat då följarna inte förstått att köttutbudet består och inte byts ut mot 

vegetariska/veganska produkter; 

 
Behåll köttet annars besöker jag inte eran restaurang längre (…) 

- Följare 6 mars 

Dags att byta matställe ja vill ha kött 
- Följare 3 mars 

Å där sluta man helt handla hos dem 
- Följare 18 mars 

  
Precis som föregående tema karakteriseras detta som oppositionell tolkning utifrån Halls (2006) 

modell då även dessa avfärdar Max Hamburgares (sändarens) budskap. Dessa uttryck tyder på att 

följarnas och Max Hamburgares ideologier skiljer sig åt då de inte uppfattar CSR-

kommunikationen på samma sätt. Dessa uttryck kan förstås som att Max Hamburgare har 

formulerat en text som inte förstås av dessa följare, vilket enligt Hall (2006) tyder på att det finns 

olikheter mellan parterna i deras ideologier. Då följarnas tolkning av budskapet skiljer sig åt från 

Max Hamburgares budskap kan det ses som en oppositionell tolkning av budskapet (Hall, 2006). 

  

Följare ser negativt till utökandet av vegetariska/veganska produkter ur ett klimatperspektiv 

En del uttryck är av en negativ karaktär som inte tror på Max Hamburgares satsning utifrån ett 

klimatsyfte. Dessa uttryck talar till Max Hamburgare att deras satsning inte alls är ur ett 

klimatperspektiv; 

  
Vegankost kräver mer av miljön än köttbaserad kost 

- Följare 3 mars 

(…) fattar inte heller varför folk tror att det är kossorna som är miljöbovar 
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- Följare 3 mars 

  
Utifrån följarnas uttryck så är Max Hamburgares budskap felaktig då utökandet av 

vegetariska/veganska produkter inte gynnar klimatet enligt följarna. Dessa följare ser bland annat 

att det svenska köttet, som Max Hamburgare använder sig av, som mer klimatvänligt än att utöka 

det vegetariska/veganska sortimentet, samt andra alternativ kan gynna miljön så som 

närproducerade produkter enligt följarnas uttryck. Utifrån Halls (2006) modell så uttrycker dessa 

följare en förhandlande tolkning av Max Hamburgares budskap då följarna uttrycker sig ha 

förstått själva budskapet - att Max Hamburgare arbetar mot klimatförstöring - men att de inte 

anser att utökandet av vegetariska/veganska produkter är rätt väg att gå. Vad som liknar dessa 

uttryck med förhandlande tolkning från Halls (2006) modell är att följarna accepterar Max 

Hamburgares budskap men ser till andra alternativ för att motverka klimatförstöringen.  

  

Följare ser negativt till utökandet av vegetariska/veganska produkter och tycker att Max 

Hamburgare förlorat dess koncept 

De finns även de följare som reagerar mot utökandet av vegetariska/veganska sortimentet och 

väljer att uttrycka sig om det; 
Tråkig utveckling på Max! (...) 

- Följare 17 mars 

Vem vill äta en veg.burgare som ligger och steks på samma bord som flottis köttis 
- Följare 7 december 

En hamburgerkedja som satsar vegetariskt (…) Vart har ni tappat konceptet? 
- Följare 6 mars 

  
Utifrån följarnas uttryck så har vissa följare förstått en del av innebörden, till skillnad från de 

tidigare temana av de negativa uttrycken, då dessa har uttryckt sig om de vegetariska/veganska 

produkterna. Dessa uttryck karakteriseras precis som föregående tema av förhandlande tolkning 

utifrån Halls (2006) modell, men i en lägre grad. Följarna har inte uppfattat Max Hamburgares 

verkliga budskap, att motverka klimatförstöringen, utan har endast uppfattat att Max Hamburgare 

har utökat sitt sortiment av vegetariska/veganska produkter och valt att kommentera detta. 

Följarna har alltså sett till andra alternativa tolkningar utanför Max Hamburgares verkliga 

budskap då följarna har förstått att Max Hamburgare utökar vegetariska/veganska produkter men 

inte förstått att de är ur ett klimatsyfte utifrån deras uttryck (Hall, 2006).   
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Följare förstår Max Hamburgares klimatarbete men företaget gör fel 

Det finns även kommentarer som har en relevans till Max Hamburgares budskap men som inte 

direkt berör utökandet av vegetariska/veganska utbudet. Dessa uttryck utmärker sig och är 

anledningen till varför de också redovisas. Nedan presenteras några av dessa uttryck; 

  
Max det viktigaste av allt är att det är närproducerat inte veganskt 

- Följare 3 mars 

Borde vara mer ekologiskt 
- Följare 17 mars 

  
Kommentarerna inom detta tema berör inte frågan om vegetariska/veganska utbudet utan 

uttrycken karaktäriseras istället av att följarna uttrycker sig förstå Max Hamburgares verkliga 

budskap - då följarna uttrycker sig utifrån en klimatsynpunkt. Baserat på dessa uttryck kan man 

dra liknelser till förhandlande tolkning från Halls modell (2006) då följarna såväl Max 

Hamburgare poängterar klimatfrågan vilket tyder på att följarna, utifrån deras uttryck, har 

accepterat Max Hamburgares budskap. Dock är detta en förhandlande tolkning och inte en 

dominant tolkning då följarna ser till andra alternativ än det Max Hamburgare uttrycker. Enligt 

följarnas uttryck är inte vegetariska/veganska produkter lösningen till klimatfrågan utan uttrycker 

sig att Max Hamburgare bör se till andra alternativ istället så som ekologiska varor. Detta kan ses 

som en liknelse till förhandlande tolkning då följarna inte uttrycker sig acceptera budskapet fullt 

ut (Hall, 2006).  

 

Sammanfattande analys av resultatet 

Enligt Hall (2006) måste en text vara meningsskapande för mottagaren för att texten ska kunna 

förstås och accepteras av denne. Detta ställer krav på sändaren att formulera en text som går i 

linje med den dominerande ideologin i samhället för att de ska förstås av så pass många 

mottagare som möjligt. Texten bör därav baseras på samhällets dominerade värderingar och 

ideologier utifrån de politiska, sociala och kulturella perspektiven (Ekström, 2000). Om man ser 

till ovanstående presentation av studiens resultat så redovisas tendenser att Max Hamburgare inte 

riktigt har förmedlat en strategisk CSR-kommunikation (ett budskap) som förstås av följarna. 

Detta kan argumenteras då endast ett tema av alla de åtta som har presenterats kan ses utifrån en 

dominant tolkning - att mottagaren har förstått och accepterat sändarens budskap. De övriga sju 

temana karakteriseras av förhandlande eller oppositionell tolkning då vissa av följarna uttrycker 

sig acceptera en del av budskapet men ser till andra alternativ samtidigt som vissa av följarna 
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avfärdar Max Hamburgares budskap helt (Hall, 2006). Utifrån studiens resultat kan man se 

tendenser till, också utifrån Halls (2006) argumentation, att en text måste vara meningsskapande 

hos mottagaren för att mottagaren ska förstå och acceptera budskapet. Detta kan dras då Max 

Hamburgares budskap tenderar att ses som icke meningsskapande för de flesta följarna då 

följarna inte har accepterat budskapet fullt ut.  

 

Man kan även se tendenser till att Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation inte 

stämmer överens med samhällets dominerande värderingar och ideologier då många av följarna 

inte har förstått Max Hamburgares budskap helt. Detta samband kan dras till Halls (2006) 

argumentation att den dominerande delen av samhället bör förstå en text om texten är formulerad 

utifrån den dominerande ideologin i samhället. Då resultatet tyder på att de flesta av följarna inte 

har förstått Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation fullt ut kan man argumentera att 

Max Hamburgare inte formulerat ett budskap som går i linje med den dominerande ideologin 

som råder i samhället (Ekström, 2000).  

 

Den problematik som har lyfts fram i detta avsnitt är att Max Hamburgares strategiska CSR-

kommunikation, att utökandet av vegetariska/veganska produkter är för att ge konsumenterna 

möjligheten att välja klimatvänliga alternativ, inte har nått fram till konsumenterna. Denna 

problematik kan ha orsakats av att Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation inte 

stämmer överens med samhällets dominerade ideologi då de flesta av följarna inte har förstått 

och/eller accepterat Max Hamburgares budskap. Detta stämmer även överens med Halls 

argumentation (2006) att den text som sändaren sänder ut till mottagaren inte behöver 

nödvändigtvis förstås av mottagaren och att detta kan beror på olika värderingar och ideologier. 

Tydligt i detta resultat är att Max Hamburgare och dess följare tolkar budskapet olika, vilket 

möjligtvis kan bygga på olika värderingar och ideologier hos respektive part då följarna inte helt 

har förstått Max Hamburgares CSR-arbete.  

 

Det resultat som presenterats ovan stämmer även överens med tidigare forskning. Morsing (2006) 

berättar att konsumenter kan vara intresserade och medvetna om de problem som företagen 

orsakar men att konsumenterna inte är fullt ut engagerande eller vill förändra sitt beteende trots 

intresse. Utifrån studiens empiri kan studien inte dra slutsatser om följarnas beteenden kommer 

förändras eller inte efter Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation med dess 

konsumenter då detta inte studeras, utan vad som kan dras i relation till tidigare forskning är hur 

konsumenterna uttrycker sig om CSR-arbetet. Det resultatet tyder på, utifrån följarnas uttryck, är 



 40 

att följarna har reagerat till CSR-kommunikationen men att det ofta är utifrån ett eget perspektiv. 

Detta menar Morsing (2006) är ytterst vanligt bland konsumenter som reagerar på ett företags 

strategiska CSR-kommunikation då konsumenter bland annat reagerar positivt till CSR-

kommunikationen för att man känner en egen tillfredsställelse (Morsing, 2006). Utifrån resultatet 

syns detta främst under första temat, då uttrycken var positiva till utökandet av 

vegetariska/veganska produkter - men var för sin egen vinning. Reaktionen utifrån det egna 

perspektivet kan även ses under de negativa uttrycken då de flesta även här har uttryckt sig 

utifrån sitt egna perspektiv. Detta är framförallt framträdande under två teman där följarna 

uttrycker sig negativt om utökandet av vegetariska/veganska produkter i rädslas av att köttutbudet 

ska försvinna. Vad som är tydligt är att följarna uttrycker sig på detta viss då de själva vill äta 

kött vilket alltså är uttryck utifrån sitt egna perspektiv. Vad man även kan dras i parallell med 

tidigare forskning och det egna perspektivet (av de negativa uttrycken) är att konsumenter ofta 

vid negativ CSR-kommunikation avstår att ge sin hjälpande hand (Morsing, 2006). Specifikt vid 

ett tema ser man ett klart samband mellan studien och detta då vissa följare uttrycker sig hota att 

lämna Max Hamburgare och gå till konkurrenter om de fortsätter på samma spår. Detta går i linje 

med tidigare forskning då följarna inte vill ge sin hjälpande hand utifrån att CSR-

kommunikationen ses som negativ för dem (Morsing, 2006).  

 

Något som är nästintill övergripande genom alla temana är att Max Hamburgare har svårt att 

engagera sin följare fullt ut, som även det stämmer överens med Morsings (2006) presentation, då 

man främst ser till sitt egna perspektiv och inte samhällets gynnande. Detta kan påvisas då de 

flesta av följarna inte fullt ut har förstått och/eller accepterat Max Hamburgares budskap som 

tenderar tyda på att Max Hamburgares budskap inte är meningsskapande för följarna och att 

parternas värderingar och ideologier skiljer sig åt (Hall, 2006). 
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5. Avslutande kapitel 
 
Inom detta avsnitt presenteras en sammanställning av den utförda studien. Först förs en 

diskussion om det presenterande resultatet och analys från ovan och hur 4.1 och 4.2 ställs mot 

varandra. Samtidigt förs även en diskussion i relation till studiens syfte, frågeställningar och 

problematisering. Vidare under detta avsnitt kommer jag reflektera över vad denna studie tillför 

det pedagogiska forskningsområdet samt studiens metod. Avslutningsvis presenteras studiens 

slutsats och vidare forskning inom det pedagogiska forskningsområdet.  

5.1 Diskussion 
Diskussionen kommer främst att utgå ifrån studiens syfte; att genom en fallstudie få kunskap om 

hur företag strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av sociala medier. Studien 

syftar även till att undersöka om och på vilket sätt konsumenterna uppfattar ett företags CSR-

arbete. Syftet diskuteras tillsammans med de två frågeställningar som ställts; Hur ser ett företags 

strategiska CSR-kommunikation ut via sociala medier? Och hur uttrycker sig konsumenterna om 

ett företags CSR-arbete på sociala medier? Denna diskussion kommer sedan knytas an till den 

problematisering som presenterades i inledningen (1.1) och avslutningsvis för jag en dialog om 

vad min studie tillför det pedagogiska forskningsområdet. 

 

Hur ser ett företags strategiska CSR-kommunikation ut via sociala medier? Fallstudien, Max 

Hamburgares strategiska CSR-kommunikation via sin företagssida på Facebook om utökandet av 

vegetariska/veganska produkter, tyder på att Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation 

är givande och uppfyller många kriterier för att deras budskap bör nå ut till sina följare på 

Facebook då Max Hamburgare för en aktiv dialog med sina följare på deras företagssida 

(Morsing, 2006). Detta öppnar även upp att kunna besvara nästa frågeställning; Hur uttrycker sig 

konsumenterna om ett företags CSR-arbete på sociala medier? Med hjälp av kommentarsfälten 

på de inlägg som har studeras kan även konsumenternas uttryck studeras. Undersökningen har 

visat att de flesta av följarna inte har förstått Max Hamburgares verkliga budskap - att utökandet 

av vegetariska/veganska produkter är för att ge konsumenterna möjligheten att välja 

klimatvänliga alternativ – utan undersökningen tyder på att Max Hamburgares ideologi och 

följarnas ideologier inte stämmer helt överens. (Hall, 2006). Redogörelsen kan även kopplas ihop 

med problematiseringen som presenterades under inledningen (1.1) då följarna inte uttrycker sig 

helt förstå Max Hamburgares poäng med utökandet. Undersökningen har visat tendenser på att 

Max Hamburgare kan riskera missgynnas av detta då följarna är oförstående kring CSR-arbetet 
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och företagets strategiska CSR-kommunikation (Borglund, 2012). I samband med tidigare 

forskning kan en argumentation dras att Max Hamburgare kan riskera, om de inte förbättrar sin 

CSR-kommunikation, att relationen mellan konsument och Max Hamburgare leder till 

missförtroende då följarna är oförstående till den strategiska CSR-kommunikationen som Max 

hamburgare använder sig av samt att följarna inte tror på deras CSR-arbete (Borglund, 2012). 

Detta har påvisats under föregående avsnitt då de flesta av följarna inte accepterat Max 

Hamburgares CSR-arbete fullt ut.  

 

Avslutande summering av studiens undersökning är att Max Hamburgare har en strategisk CSR-

kommunikation som karakteriseras av en öppenhet mot sina följare som välkomnar dem att 

involveras i CSR-arbetet. Trots det så har följarna svårt att uppfatta Max Hamburgares anledning 

till utökandet av vegetariska/veganska produkter. Min argumentation, baserat på studiens analys, 

till varför det kan vara så är för att följarnas ideologier inte stämmer överens med Max 

Hamburgares. 

 

Då studiens syfte inte är att ge några generella antaganden om hur företag använder sig av 

strategisk CSR-kommunikation via sociala medier eller hur konsumenter uppfattar ett företags 

CSR-arbete kommer jag inte dra några övergripande antaganden om att alla företag använder sig 

av samma strategiska CSR-kommunikation eller att alla konsumenter uppfattar liknande 

gentemot alla CSR-arbeten motsvarande det som studiens undersökning har resulterat i. Min 

avsikt med studien är att studera fenomenen mer i detalj och få en större förståelse kring 

strategisk CSR-kommunikation med hjälp av mitt specifika fall. Min forskning har därav tillfört 

till det pedagogiska forskningsområdet, men den är begränsad då jag endast kan berika 

forskningsområdet i förhållande till min fallstudie. Som tidigare nämnt karaktäriseras min 

fallstudie av ett typiskt fall enligt Bryman (2011) och min avsikt var att välja ett fall som kunde 

fånga och beskriva en vardaglig situation. Jag har tidigare argumenterat att Max Hamburgare kan 

ses som ett typiskt fall då Max Hamburgare kontinuerligt arbetar med CSR och har en väsentlig 

CSR-kommunikation med sina intressenter. Trots att jag inte kan generalisera visar studien vissa 

tendenser som överensstämmer med vad som tidigare har redogjorts inom forskningsområdet. Jag 

vill dock vara tydlig med att jag tillför det pedagogiska forskningsområdet i relation till 

fallstudien och inte uttalar mig om antaganden som kan ses utanför detta. Studiens slutsats visar 

tendenser och ger belägg för fortsatt forskning inom det pedagogiska forskningsområdet att 

fördjupa sig vidare i.  
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5.2 Metodologisk reflektion 
En undersökning består vanligtvis av en del metodologiska brister. Jag kommer under detta 

avsnitt redovisa de brister jag finner skulle kunna vara avgörande i mitt tillvägagångssätt samt 

resultat och slutsats av denna studie. Jag kommer argumentera för mina val men även vara 

konsekvent i min redovisning. 

  
Först och främst så har denna fallstudie smalnats av till ett specifikt område. Studiens resultat och 

slutsats kan endast baseras på Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation utifrån deras 

företagssida på Facebook. Samtidigt kan endast resultatet av följarnas uttryck på Facebook 

argumenteras. Jag kan inte göra några större antaganden om att samtliga konsumenter hos Max 

Hamburgare uttrycker sig likadant om utökandet av vegetariska/veganska produkter. Ett annat 

resultat hade kunnat presenteras om en annan CSR-kommunikation mellan Max Hamburgare och 

dess konsumenter hade valts att studeras. 

  
Jag vill även argumentera för de inlägg som valts för den här studien, dessa tre är inte de enda 

inlägg som Max Hamburgare har publicerats på deras företagssida på Facebook angående 

utökandet av vegetariska/veganska produkter. Som tidigare redovisats skedde lanseringen i 

januari 2016 vilket innebär att inlägg om lanseringen inte har skett i en stor omfattning då det inte 

är en sådan lång tid tillbaka från när studien inledde och dess empiri samlades in. Av de inlägg 

som hade publicerats berörde inte många av dessa inlägg utökandet av vegetariska/vegansk 

produkter ur klimatsynpunkt utan många inlägg berörde endast de vegetariska/veganska 

produkterna. För att inte få ett missvisande resultat genom att studera inlägg som inte poängterar 

klimatsynpunkten så fann jag en teoretisk mättnad för studien. Detta då jag, utifrån de 

begränsande inläggen som fanns, har använt mig av en empiri som ses som tillräcklig där tre 

inlägg har studeras med 361 kommentarer. Jag kan ändå påpeka att om ett år framöver eller två 

kanske det har publicerats fler inlägg som berör mitt studieområde. Om så kan fler än tre inlägg 

studeras för att nå en mer tillförlitlighet. Men utifrån den potentiella empirin som fanns när jag 

valde mina inlägg finner jag en teoretisk mättnad för studien (Bryman, 2011). Det är ändå viktigt 

för mig att poängtera att mina antaganden och slutsats endast kan baseras utifrån dessa tre inlägg 

och inget annat. 

 

Mitt tillvägagångssätt har utgått ifrån ett specifikt ramverk då jag följt riktlinjer som man skall. 

Det jag främst vill argumentera för här är att jag under min tematiska textanalys baserades på en 

teoretisk frihet. Det var viktigt för mig att utgå ifrån Braun & Clarkes (2008) tillvägagångssätt 
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och försöka arbeta objektivt utan större påverkan av tidigare forskning och teorier. Därmed är 

många av mina val i den tematiska textanalysen baserade på min uppfattning om hur följarna har 

uttryckt sig angående Max Hamburgares CSR-arbete. Trots att jag har gjort analysen med en stor 

teoretisk frihet så är det en aning svårt att hålla sig helt utanför då jag innan påbörjandet av min 

tematiska textanalys hade arbetat med tidigare forskning och teoretiska ramverket. Jag kan medge 

att i vissa delar av analysen hade jag en styrning av det teoretiska ramverket samt tidigare 

forskning som därav kan ha påverkat studiens resultat. Trots detta har jag använt mig av en 

semantisk tillvägagångssätt som ska belysa vad som verkligen sägs i texten, därav har jag lyft 

fram koder som vart utmärkande i kommentarerna. Trots att jag i vissa moment har blivit något 

styrd så finner jag det troligt att samma koder hade redovisats trots allt.  

  
En vidare diskussion kan föras om teorierna som presenterats är tillförlitliga. Både Morsing och 

Hall är två forskare som är erkända för sina forskningar. Detta syns tydligt vid sökning på deras 

namn då deras forskning används flitigt både i läroböcker men även i annan vetenskaplig 

litteratur - vilket jag ser som en tillförlitlighet för att använda dessa teorier i studien. Dessa teorier 

har även valts då de stämmer överens med studiens syfte. dock kan det begränsade teoretiska 

ramverket ifrågasättas då jag endast har valt två teorier i min studie, Encoding/decoding och 

strategisk CSR-kommunikation. Flera teorier hade kunnat väljas för att jämföra teorierna mot 

varandra och vara mer kritisk till min teoretiska utgångspunkt. Jag hade mycket väl kunnat välja 

andra teorier som hade gett ett annat perspektiv angående strategisk CSR-kommunikation och hur 

mottagare tolkar avsändarens budskap. Om andra teorier hade valts, eller fler hade presenteras, 

hade en annan slutsats kunnat tänkas ges. Jag finner dock själv att jag har gjort en klar motivering 

till varför dessa teorier är valda och varför jag har valt just denna teoretiska utgångspunkt under 

avsnitt teoretiska ramverket (3). Innan jag går vidare vill jag även poängtera anledningen till 

varför Morsing inte endast tillför studien under teoretiska ramverket (3) utan presenteras även 

under tidigare forskning (1.5) samt problematisering (1.1). Anledningen till detta hör ihop med 

den argumentation som tidigare presenterats. Morsing är erkänd inom området strategisk CSR-

kommunikation och forskning inom just det specifika området (strategisk kommunikation i 

relation till CSR) är begränsad. Jag finner det givande och lämpligt att använda mig av en 

forskare som är erkänd och som har redovisat etablerade synpunkter inom mitt forskningsområde.          

  
Under avsnitt tillförlitlighet och äkthet (3.6) har jag argumenterat varför jag finner att min studie 

uppfyller de kvalitetskrav som efterfrågas i en kvalitativ undersökning. Trots detta finns det vissa 

aspekter under äkthet som jag vill diskutera. Då min studie är baserad på offentligt material där 
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jag inte har meddelat deltagarna att de studeras så kan äktheten för studien ifrågasättas utifrån 

Brymans (2011) definition av äkthet. Därav vill jag poängtera att min avsikt med studien var att 

använda mig av material som speglar verkligheten vilket är anledningen till varför deltagarna inte 

har har informerats (förutom Max som inte har gett någon respons). Med tanke på detta har min 

studie inte bidragit till att personerna fått en bättre bild av verkligheten. Inte heller har studien 

gjort att deltagarna har fått möjligheten att förändra sitt beteende (Bryman, 2011). Detta är 

kriterier för att en kvalitativ studie ska nå äkthet. Men i relation till min forskningsfråga och det 

offentliga materialet jag valt ser jag inte dessa kriterier som nödvändiga för att min studie ska 

benämnas som äkta.  

5.3 Slutsats och vidare forskning 
Denna undersöknings slutsats är; trots att Max Hamburgare har en strategisk CSR-

kommunikation som karakteriseras av öppenhet och aktiv dialog med sina följare så har följarna 

svårt att uppfatta Max Hamburgares anledning till utökandet av vegetariska/veganska produkter. 

Utifrån studiens analys kan det bero på att följarna ser utökandet av vegetariska/veganska 

produkter utifrån sin egen ideologi som inte stämmer överens med Max Hamburgares. 

  
Som nämnt innan har min studie belyst vissa tendenser som fortsatt forskning inom det 

pedagogiska forskningsområdet kan studera vidare. Bland annat vill jag lyfta fram vidare 

forskning om Max Hamburgares strategiska CSR-kommunikation. Tydligt i studien är att deras 

strategiska CSR-kommunikation inte är fullständigt gynnsam utifrån CSR-perspektivet då många 

av följarna inte förstått budskapet. För att Max Hamburgare ska nå ut med sitt budskap är det 

viktigt att gräva vidare om hur deras strategiska CSR-kommunikation bör se ut. Slutligen vill jag 

argumentera för vidare forskning inom det övergripande pedagogiska forskningsområdet. Vidare 

forskning kan tänkas göra för att komma underfund med vad för typ av strategisk CSR-

kommunikation ett företag bör ha för att ens CSR-arbete fullständigt ska nå ut. Samt kan man 

forska vidare om hur konsumenters beteende kan förändras ur ett CSR-perspektiv - vad är det 

som avgör för en konsument att välja CSR-produkter/tjänster? Dessa tre förslag kan det 

pedagogiska forskningsområdet forska vidare på då pedagogiska forskningsområdet innefattar 

bl.a. kommunikation samt utveckling av människors kunskap.    
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