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SAMMANFATTNING 

 
Den här uppsatsen undersöker en kommersiell givares dilemma. Frågeställningen bygger på 
en undran kring företagens syfte med att ge till samhället, hur det uppfattas av allmänheten 
och huruvida givandet resulterar i goodwill. Författarna har utgått från fallet Ronald 
McDonald Barnfond och har med hjälp av teori dragit slutsatser som kan vara beaktansvärda 
för alla företag som är intresserade av, eller själva idkar socialt givande eller annan typ av 
socialt ansvartagande.  
 
Uppsatsens frågeställning lyder: Under vilka förutsättningar leder kommersiellt givande till 
goodwill? Syftet med uppsatsen är att nå ökad förståelse för problematiken som ett företag i 
rollen av kommersiell givare kan ställas inför. För att belysa detta har författarna undersökt 
givarens syfte, kommunikation, varumärke samt marknadens inverkan på det kommersiella 
givandet.  
 
Författarna har arbetat induktivt och antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt till empirin. 
Empirin är omfattande och utgörs av många olika metoder och delar. Primärkällorna utgörs av 
fokusgruppsdiskussioner med sammanlagt 19 deltagare, individuella intervjuer med två 
representanter för Ronald McDonald Barnfond samt intervjuer med experter inom områdena 
etik, varumärke och givande. En enkät har distribuerats till 116 respondenter med frågor kring 
kännedom och åsikt om McDonald’s och Ronald McDonald Hus. Sekundärkällorna har 
utgjorts av presstexter och en enkätundersökning. Aktuella presstexter om Ronald McDonald 
tagna från tryckt media under en månads tid har sammanställts för att belysa den pågående 
debatten. Vi har även tagit del av en enkätundersökning om CSR som kompletterar vår egen 
empiri och där McDonald’s tas upp explicit. 
 
De teorier som vi tar stöd av i vår analys behandlar ansvarstagande, givande och reciprocitet, 
varumärkesutveckling, marknadsföring och kommunikation. Vi analyserar om ett företags 
varumärke och image påverkar våra respondenter. Vi utvärderar också hur givande och 
reciprocitet upplevs och hur stor betydelse de kopplingar som varumärket framkallar har för 
respondenternas uppfattning. Till sist analyserar vi trovärdigheten i givandet.  
 
Goodwill är något som kommer från allmänheten. För att ett företag ska få goodwill för sitt 
givande krävs att syftet med givandet uppfattas som trovärdigt. Vi har funnit tre viktiga 
kriterier som påverkar individers uppfattning om ett företags syfte. Trovärdighet kan skapas 
genom att företagets image upplevs gå i linje med det sociala givande som företaget åtagit sig. 
Trovärdighet för syftet skapas också genom att individen kan se en koppling mellan företagets 
kärnverksamhet och det sociala givandet. Kommunikation är den tredje förutsättningen som 
påverkar trovärdigheten i ett företags syfte. Kommunikation bör tydliggöra de andra två 
aspekterna så att individen upplever dem som tydliga.  
 
  
Nyckelord: CSR, CRM, goodwill, etik, kommunikation, varumärke 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
This essay investigates a commercial donor’s dilemma. What is a company’s main aim when 
giving to charity, how is it perceived in society and does it result in goodwill for the 
company? Those are questions which our main interest is built upon. In order to show the 
problem explicitly, we have decided to study the case of Ronald McDonald in Sweden. This 
essay should be of great interest for any company interested in, or performing charity work in 
society. Curiosity search 
 
The main goal of the essay is to answer the question: Under which circumstances do 
commercial giving result in goodwill? The aim is to reach a higher level of understanding for 
possible problems that a commercial giver can experience when contributing to society. To 
illustrate this, we have studied the aim of the donor, communication; brand theory and the 
way the market affects commercial giving.  
 
We have taken an inductive approach and a hermeneutical stand point. The empirical material 
consists of a number of surveys. Discussion groups have been performed with a total of 19 
respondents; individual interviews have been performed with representatives for Ronald 
McDonald Children’s trust as well as with experts on ethics, giving and brands. A small 
written survey has been distributed to 116 respondents in order to receive a larger amount of 
responses. As secondary sources, we have collected press material about Ronald McDonalds 
during a four weeks period in order to learn about the current debate. A complementary 
survey has also been presented as it covers a similar topic as our thesis. 
 
The theories cover responsibility, giving and reciprocity, brand extension, marketing and 
communication. We analyse the way the brand and the image have influenced our 
respondents. We also evaluate the respondent’s experience of a gift and the way the brand 
causes links in the mind of the respondent. The perceived trustworthiness in the donor is also 
analysed. 
 
Goodwill is something given by the society. In order for a company to receive goodwill, the 
cause of the commercial giving needs to be perceived as trustworthy. We have found three 
important criterions. Firstly, the image of the company must seem to fit with the social giving 
that it performs. Secondly, people must be able to see a connection between the main activity 
of the company and its social giving. Finally communication is important as it can enlighten 
society of the other two and accordingly assist the company to receiving goodwill.  
 
 
Key words: CSR, CRM, goodwill, ethics, communication, brand 
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1 INLEDNING 
 

”Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll”  
Bamse 

 
* * *     

 
I det inledande kapitlet kommer vi först att kort presentera varför vi har uppmärksammat 

ämnet. Därefter kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt problem och föra en diskussion 
kring det. Frågeställning och syfte kommer att presenteras, liksom perspektiv och 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med definitioner av centrala begrepp i uppsatsen. 

 
 
Givmildhet är en dygd. Men en gåva kan uppfattas olika beroende på vem som ger, vad som 
ges och under vilka förhållanden gåvan ges. 1993 invigdes det första Ronald McDonald Huset 
i Sverige. Bakom projektet stod Ronald McDonald Barnfond och McDonald’s i Sverige. 
Huset är ett bostadshus i anslutning till Huddinge sjukhus där svårt sjuka barn får bo ihop med 
sina föräldrar.1  
 
Initiativet väckte debatt och man ställde sig frågan om det var ett ”marknadsförarnas 
förföringstricks”2 eller ett nytt sätt för företagen att skapa sig gott renommé.3 Många var 
också speciellt kritiska till bidrag från näringslivet inom sjukvården.4 Vi ställde oss frågan om 
McDonald’s initiativ överhuvudtaget skapade någon goodwill för företaget i Sverige, eller om 
det till och med hade motsatt effekt.  
 

1.1 Bakgrund 

Det finns förväntningar på stora multinationella företag att bidra till samhället för att göra sig 
förtjänt av, eller behålla ett gott rykte. Att vara en god företagsmedborgare bidrar till att 
företaget vinner förtroende att verka (Owusu-Frimpong 2000). 
 
Företagens arbete med etik, miljö, mänskliga rättigheter och social sponsring5 brukar 
benämnas med den engelska termen CSR. Termen står för Corporate Social Responsibility 
och begreppet förekommer internationellt inom näringsliv, politik och forskning (Löhman & 
Steinholz 2003). Att företag bör arbeta med CSR-relaterade frågor är en åsikt som framförts 
från många håll; regeringar, internationella organ och frivilligorganisationer. Bland annat har 
FN infört riktlinjer för företagens arbete med CSR utifrån tio grundläggande principer om 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.6  
 

                                                 
1 Hellberg, S 1993, ”Sponsrat hus för sjuka barn invigt”, Dagens Nyheter, 30 september 
2 Broberg, R 1996,  ”Krönika: Hamburgerimperiet och de sjuka barnen”, Dagens Nyheter,  15 november 
3 Körnung, A 1993, ”Social sponsring ger goodwill. Företagen söker nya och mer genomtänkta vägar för sin 
marknadsföring”, Dagens Nyheter, 17 april 
4 Hellberg, S 1993, ”Sponsrat hus för sjuka barn invigt”, Dagens Nyheter, 30 september 
5 Se vidare definitionen av CSR under rubriken 1.7 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/2657 20 oktober 2005 
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Alltfler engagerar sig i samhällsfrågor och väljer att bidra till goda ändamål. Det finns ett 
antal organisationer i Sverige som arbetar med givande. Individer och företag bidrar med 
pengar till dessa goda ändamål. Enligt en Sifo-undersökning från hösten 2005 vill åtta av tio 
svenskar skänka pengar till välgörande ändamål.7 Pringle och Thompson (1999) bistår med en 
möjlig förklaring till detta. Enligt dem har det ökande välståndet i västvärden, där även de 
mindre välbärgade har sitt behov av mat, säkerhet och materiella tillgångar uppfyllt, medfört 
att krav på självuppfyllelse har börjat ställas. Ett sätt att nå sådan självuppfyllelse är att ta 
ansvar (Pringle & Thompson 1999). I en enkätundersökning gjord av Volontärbyrån, 
studerade man motiven bakom att ställa upp som volontär. Det framkom att man, förutom att 
ge till samhället, också motiverades av att skaffa sig meriter, ha roligt och skapa mening i sitt 
liv.8 
 
2005 blev ett givmildhetens rekordår i Sverige. Landets stora insamlingsorganisationer räknar 
med att få in nära 2 miljarder kronor före årets slut.9 Detta kan till stor del förklaras av 
tsunamikatrastrofen i december 2004, som bidrog till att stora summor pengar samlades in i 
Sverige.10 Radiohjälpen hade redan i februari 2005, tillsammans med andra ideella 
hjälporganisationer, samlat in en miljard kronor.11 Av de pengar som skänktes till Unicef i 
samband med tsunamikatastrofen kom ungefär 25 procent från företag. Detta är exceptionellt 
eftersom företagens andel vid katastrofinsamlingar normalt ligger på maximalt två procent av 
det totala beloppet, enligt Unicefs biträdande generalsekreterare Per Westberg. Företag har ett 
behov av att offentligt bevisa att de tar ett socialt ansvar, tror Elin Wahlberg på Rädda 
Barnen.12 
 
Det är dock inte bara i katastrofsammanhang som företag ger. Det sker också i andra 
sammanhang. Cause Related Marketing utgör en del av CSR och innebär att företag genom en 
kommersiell aktivitet arbetar för ett välgörande ändamål som en del av sitt CSR-arbete 
(Pringle & Thompson 1999). Maslows välkända behovstrappa kan användas som bakgrund 
till varför CRM, har uppkommit. (Och även till varför CSR i allmänhet har uppkommit. Vår 
anmärkning). På samma sätt som ökat välstånd har lett till ökat ansvar har 
varumärkeskommunikationen utvecklats: från att vara rationell till att vara emotionell till att 
bli spirituell. Varumärket har utvidgat sitt löfte till att innefatta etiska och spirituella 
associationer. När konsumenterna har nått högre och högre upp på Maslows behovstrappa, 
kräver de också av företagen att följa samma utveckling (Pringle & Thompson 1999).  
 
Allt fler större företag ägnar sig åt givande som en del av sitt CSR-arbete. En ökande del av 
företagens budget spenderas också på mindre traditionella sponsringsprojekt (Kitchen & de 
Palsnecker 2004). Alltfler svenska företag avstår till exempel från att ge julklappar i slutet av 
året, och väljer istället att skänka pengar till välgörande ändamål.13  
 
Att som företag ge till samhället är ett sätt att göra något som leder till positiva effekter för 
andra och samtidigt adderar goda värden till varumärket, det vill säga skapar goodwill (Bingel 
& Sjöberg 2004). Goodwill bygger på viljan att skapa en allmän positiv opinion om ett 
                                                 
7 Lagerblad, A 2005 ”Att ge och att hjälpa människor” Svenska Dagbladet 22 december 
8 Ibid 
9 Haag, A 2005 ”Duell om välgörenhet” Svenska Dagbladet 27 december 
10  ”Svenskarna har samlat in en miljard till tsunami-offren”, Expressen 12 februari 2005 
11 Enligt Frivilligorganisationernas insamlingsråd citerade i   ”Svenskarna har samlat in en miljard till tsunami-
offren”, Expressen 12 februari 
12 citerad i Lagerblad, A 2005,  ”Välgörenhet slår rekord 2005”, Svenska Dagbladet 27 december 
13 Lagerblad, A 2005,  ”Välgörenhet slår rekord 2005”, Svenska Dagbladet 27 december 
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företag. Sponsring, i synnerhet om den är kopplad till en god sak, anses skapa goodwill 
(Kitchen & de Palsnecker 2004). I undersökningen The Winning Game utreds hur 
konsumenterna rankar sociala kategorier som företag kan engagera sig i. Högst på rankningen 
placeras medicin/hälsa, följt av skola/utbildning och miljö (Pringle & Thompson 1999).  
 
Eftersom engagemanget blir synligare när företaget engagerar sig externt är det viktigt att 
även allmänheten får förståelse för initiativet. Det måste motiveras och förklaras för alla 
intressenter (Löhman & Steinholtz 2003). Trots att många företag arbetar aktivt med CSR 
kommunicerar man detta relativt blygsamt i jämförelse med hur CSR kommuniceras och 
utnyttjas i till exempel USA (Kamras et al 2003). Ett flertal forskare och konsulter inom 
området menar också att företagen bör bli bättre på att kommunicera sitt CSR-arbete 
(Tingström 2005; Löhman & Steinholtz 2003; Middlemiss 2004). 
 
 

1.2 Problemdiskussion 

Företag agerar på en kapitalistisk marknad där vinstmaximering är avgörande (Bradburn 
2001). Deras existens ger möjlighet till arbete och bidrar till BNP. Ändå kan kapitalism ses 
som något negativt som enbart fokuserar på vinstmaximering och som inte innefattar 
samhällsansvar. Att företag faktiskt är en del av samhället och således bör handla på ett 
ansvarstagande sätt, är en åsikt som framförs allt oftare. Detta gäller speciellt stora företag 
med mycket makt och således stor möjlighet att utnyttja den (Bradburn 2001). Vissa, till 
exempel Sethi (Smith 1990), påstår till och med att företag i industriländerna har axlat rollen, 
som kyrkan tidigare hade, som det mest dominerande och inflytelserika organet i samhället.  
 
Det finns dock andra åsikter och teorier som talar emot att företag förväntas ta ansvar för 
samhället. Enligt Friedman (Smith 1990, s 69) har företag en ekonomisk funktion och inte en 
social. Synen grundas i att handlingar som inte är direkt vinstmaximerande således är 
ekonomiskt ineffektiva. Kostnaden för ineffektiviteten uppbärs av ägarna (Friedman i Smith 
1990, s 69). Den kapitalistiska konkurrensmodellen innebär att individers strävan efter nytta 
skapar välfärd genom den så kallade osynliga handen (Smith 1994). Inom neoklassisk 
ekonomisk teori antas företag alltså – under perfekt konkurrens – ta sitt sociala ansvar genom 
att maximera sina egna vinster. Brytting (2005) menar dock att denna ståndpunkt kan 
ifrågasättas, och att det finns stora fördelar med socialt ansvartagande företag.  
 
Att ge förknippas vanligen med osjälviskhet. Detta kan illustreras av att ordet gåva definieras 
som ”överlåtelse av… egendom utan vederlag”.14 Och mycket riktigt förknippas en gåva ofta 
med att mottagaren ska få frukten av den. Denna förmodade altruistiska handling kan dock 
även vara lönsam för givaren; som en känsla av välbefinnande men också som ett 
återgäldande från mottagaren. Återgäldandet sker ofta på instinktiv grund. Detta medför en 
paradox eftersom en gåva inte måste ersättas men ändå ofta gottgörs.15  
 
Frågan om huruvida gåvan är altruistiskt given ställs ytterliggare till sin spets när det är ett 
företag som ger. Detta eftersom företag har stor makt. 51 av de 100 största ekonomierna i 
världen är företag (Laurence 2004, s 60).16 Med makt kommer krav på ansvar men också en 

                                                 
14 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se 19 december 2005  
15 Ibid  
16 Jämförelsen bygger på företagens omsättning och länders BNP. 
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viss misstro. Det har därför påtalats att företagens makt i samhället behöver begränsas (Bell i 
Smith 1990, s 49).  
 
Kommersiella företag är vinstdrivna. Deras målsättning är att skapa så mycket vinst som 
möjligt åt sina ägare. Vinstdrivande företag och givande kan därför synas vara varandras 
motpoler. Med detta i åtanke finns det anledning att ifrågasätta den kommersiella givarens 
syfte. Är syftet med givandet filantropiskt, eller är det någon form av återgäldande som man 
eftersträvar? Enligt Ceasar (2001, s 15) utesluter en filantropisk gåva återgäldande. Hon 
beskriver det så här: “A philantropic gift should cost the donor something; it should not 
provide the donor with a profit.” Göran Greider å andra sidan skriver i en så kallad 
duellartikel i tidningen Fokus att välgörenhet är till för välgörarna själva.17 
 
Det är svårt för individer att få ta del av företags egentliga syften. Som konsument kommer 
man i kontakt med företag genom att ta del av deras tjänster, deras marknadskommunikation 
eller genom media. Detta är de kanaler som vi som individer har att tillgå för att skapa oss en 
bild av företaget och det är den som ligger till grund för hur vi uppfattar företagets syfte. En 
givares syfte kan, som vi har sett, bestå av flera aspekter där alla inte är lika behjärtansvärda 
och därför inte lika passande att kommuniceras till allmänheten. Företagen kan vara rädda för 
att misstolkas och bli ifrågasatta. Om man dock antar att en del av företagets syfte med sitt 
givandet är att skapa goodwill, måste givandet antagligen ändå kommuniceras för att syftet 
ska uppnås. 
 
Som vi har visat finns det inte sällan anledning för allmänheten att ifrågasätta en kommersiell 
givares syfte. Att företaget är vinstdrivet men ändå vill ge kan uppfattas som förbryllande. 
Individen får förlita sig på de informationskällor hon har att tillgå för att försöka förstå om 
företaget är osjälviskt eller själviskt. Frågan är om den insikten har någon betydelse och hur 
det i så fall påverkar individens bild av företaget. 
 
Företaget i sin tur har en delikat balansgång framför sig. Vad har det för syfte med sitt 
givande och hur vill det att allmänheten ska uppfatta syftet? Syftet kan ifrågasättas, företagets 
trovärdighet som givare kan diskuteras och information kan tolkas och misstolkas. Många av 
de här aspekterna är också inbördes motsägelsefulla och man kan inte alltid göra både och (äta 
kakan och ha den kvar). Givaren ställs inför ett dilemma.  
 

1.3 Forskningsfråga 

Under vilka förutsättningar leder kommersiellt givande till goodwill?  
 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att nå ökad förståelse för problematiken som ett företag i rollen av 
kommersiell givare kan ställas inför. För att belysa detta kommer vi att göra en fallstudie av 
McDonald’s initiativ till Ronald McDonald Barnfond och undersöka givarens syfte, 
kommunikationen, varumärket och marknadens inverkan på det kommersiella givandet.  
 

                                                 
17 Haag, A 2005 ”Duell om välgörenhet” Svenska Dagbladet 27 december 
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1.5 Perspektiv 

Utifrån uppsatsens frågeställning och syfte ser vi det som naturligt att anta ett 
företagsperspektiv. Vi tror att uppsatsen kan vara intressant för företag som arbetar, eller vill 
arbeta med socialt ansvarstagande. Även om uppsatsen behandlar givande tror vi att mycket 
av våra diskussioner och slutsatser om det sociala givandet även är applicerbara på socialt 
ansvarstagande i allmänhet. 
 

1.6 Avgränsningar 

McDonald’s har ett omfattande CSR-arbete.18 I den här uppsatsen har vi dock valt att enbart 
fokusera på det CSR-arbete som görs genom Ronald McDonald Barnfond och Ronald 
McDonald Hus.  
 
Vi kommer inte att utvärdera hur McDonald’s arbetar internt med Ronald McDonald-
projektet. Vi kommer heller inte att undersöka hur framgångsrikt deras arbete är enligt de 
familjer som nyttjar möjligheterna som Ronald McDonald Barnfond ger. Fokus ligger istället 
på hur framgångsrikt initiativet är enligt allmänheten.  
 
Även om exempel kan finnas från andra länder kommer vi enbart att undersöka den svenska 
marknaden. Internationella skillnader var något som vi i början trodde spelade stor roll för 
McDonald’s presumtiva misslyckande med introduktionen av Ronald McDonald hus. Då 
detta har visat sig ha liten betydelse har vi helt bortsett från hur McDonald’s i USA har 
påverkat McDonald’s i Sverige. Kopplingen som respondenterna har gjort till USA har vi 
dock inte kunnat bortse från. 
 

1.7 Definitioner 

Vi har valt att här beskriva definitioner av centrala begrepp som vi använder i uppsatsen. 
Definitionerna är våra egna men de bygger på andras. En mer ingående diskussion kring vissa 
av begreppen följer i teorikapitlet. För att förtydliga begreppen inom CSR har vi ritat en figur. 
Vi vill samtidigt påpeka att begreppen av sin natur är något otydliga och att de ibland ändå 
går in i varandra. 
 
Allmänhet: Med allmänheten menar vi människor utan specifika kunskaper om det ämne vi 
skriver; varken om McDonald’s, Ronald McDonald Barnfond eller om CSR, etik eller 
givande. Även om vi kommer att använda denna term vill vi påpeka att vår undersökning inte 
i strikt mening ger oss belägg till att uttala oss om allmänheten. Detta eftersom den 
kvantitativa undersökningen inte uppfyller krav för urval och eftersom kvalitativa 
undersökningar inte ger möjlighet till att generalisera.  
 
CSR - Corporate Social Responsibility: Frivilligt ansvarstagande från företagens sida, utöver 
vad lagen kräver, som bygger på etiska värderingar om människor och samhälle, och som 
gäller interna och externa intressenter. Vi kommer att använda termen CSR även på svenska 

                                                 
18 McDonald’s samarbetar bland annat med miljöorganisationen Det naturliga steget, stiftelsen Friends som är 
Sveriges största organisation mot mobbning och med Svenska Friidrottsförbundet där de tillsammans anordnar 
en årlig löparfest för barn mellan fem och elva år som kallas Happy Mil. (www.mcdonalds.se 9 december 2005) 
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då vi anser att det inte finns någon passande svensk term. Detta är också det vanligaste i 
svensk CSR-litteratur.   
 
Goodwill: Värde för företag som består i gott anseende. Motsatsen benämns badwill. 
 
Gåva: Någonting som erbjuds en part av en annan, utan ett uttalat krav på motprestation. 
 
Opinion: Allmänhetens åsikt. 
 
Produkt: När vi i uppsatsen beskriver produkter anses dessa också omfatta tjänster. Vi vill 
förenkla läsandet genom att inte överallt behöva visa att vi talar om en produkt/tjänst. 

 
Socialt ansvarstagande: Det CSR-arbete som gäller 
externa intressenter. 
 
Socialt givande: Se nedan, social sponsring. 
 
Social sponsring: Att ett företag stödjer eller tar 
initiativ till en extern verksamhet med moraliska 
förtecken.  
 
Syfte: Syfte innebär någons avsikter med sina 
handlingar. I den här uppsatsen är det McDonald’s 
syfte med Ronald McDonald som diskuteras i första 
hand.  

 
Varumärkesutvidgning: I uppsatsen har vi använt den svenska termen för alla typer av 
utvidgning av varumärken, oavsett vilken strategi som har brukats. Den ordagranna engelska 
översättningen extension-strategi betecknar i uppsatsen en specifik strategi. För att undvika 
förvirring använder vi således både den svenska och den engelska termen men med olika 
betydelser.  
 

Figur 1: Definitioner av aspekter  
inom CSR.. Egen figur. 
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2 METOD 
 

“Människan är ett verktygsberoende djur. Utan verktyg är hon inget, med dem är hon allt”  
Thomas Carlyle 

 
* * *     

 
Metod är kärnan i all vetenskap (Rienecker & Jörgensen 2002). Kapitlet inleds med att vi 
redovisar för vårt vetenskapliga förhållningssätt. Därefter presenteras fallstudiebaserad 

forskning och vi visar vilka metoder vi använt för, och hur vi genomfört våra undersökningar. 
Utgångspunkten för valet av metod har varit frågeställningen i enlighet med Lundahl och 

Skärvad (1999) och undersökningsbehovet i enlighet med Seymour (1992). Slutligen har vi 
diskuterat våra metoders fördelar och nackdelar i metoddiskussionen. 

 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna uppsats är grundad på empirisk vetenskap, det vill säga observationer av verkligheten 
(Patel & Davidson 1994). Vi kommer att hålla ett induktivt förhållningssätt till empirin. 
Induktion innebär att man utgår från empirin, till skillnad från deduktion där man utgår från 
teorin för att se om empirin stämmer. Möjligheten att det finns avvikelser från empirin finns 
och därför kan ingen universell sanning uppnås vid induktion (Thurén 2002). Valet av ett 
induktivt förhållningssätt grundar sig på att vi vill låta empirin tala.  
 
Vår forskningsfråga har lett oss till att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik 
syftar till tolkning och förståelse. Sanningen anses bygga på en mängd data och ingen sanning 
behöver utesluta en annan. Vår fallstudie består av ett omfattande material som vi som 
forskare har tolkat. Målet för vår forskning är att förstå det studerade fallet utifrån de 
företeelser det består av. Som hermeneutiker har vi strävat efter att förhålla oss till dessa 
företeelser i deras unika sammanhang, sedda var för sig och som delar av helheten (Sjöström 
1994).  
 

2.1.1 Förförståelse 
Förförståelsen är en viktig del av tolkningsprocessen eftersom varje tolkning bygger på 
tidigare kunskap (Barbosa da Silva & Wahlberg 1994). Genom att redovisa vår förförståelse 
vill vi medvetandegöra våra förväntningar, farhågor, åsikter och fördomar (Sjöström 1994).  
 
Vår bild av McDonald’s som företag och varumärke då vi började skriva uppsatsen var mer 
negativ än positiv. Vi hade läst om, och mindes själva, när Ronald McDonald:s första hus 
invigdes, och vi uppfattade mottagandet negativt. Utifrån vad vi själva visste och hade upplevt 
samt hur vi mindes medias bild trodde vi att det fanns en risk att Ronald McDonald Hus 
snarare genererat badwill än goodwill till McDonald’s. Vår bild var att McDonald’s syfte i 
första hand var att generera goodwill hos allmänheten.  
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2.2 Fallstudie 

En fallstudie innehåller oftast ett eller ett fåtal fall. Syftet är att gå in mer på djupet i det 
enskilda fallet och studera det i fler dimensioner. Ett fall kan vara en händelse, en person eller 
ett förlopp (Lundahl & Skärvad 1999). Fallstudier passar speciellt bra om man söker förstå ett 
visst problem på djupet och då man har lyckats definiera ett fåtal mycket informationsrika fall 
som beskriver fenomenet (Patton 1987). Vårt val av fall är väl känt och således 
informationsrikt. Då djup, snarare än bredd, har varit vår målsättning har vi valt att enbart 
studera McDonald’s initiativ till Ronald McDonald Hus i Sverige. 
 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

En fallstudie öppnar möjligheterna att använda flera undersökningsmetoder (Lundahl & 
Skärvad 1999). Vi har strävat efter att samla ett så rikt material som möjligt för att belysa 
frågeställningen. Detta i enlighet med Sjöströms rekommendationer (1994). De 
undersökningar som vi har gjort beskrivs i figuren nedan. En mer ingående beskrivning av hur 
varje undersökning har genomförts presenteras i kapitlen nedan.  

 
Våra primärdata har bestått dels av 
en kvalitativ, dels av en kvantitativ 
del. Den kvalitativa består av tre 
fokusgruppsintervjuer samt fem 
individuella intervjuer. Den 
kvantitativa delen har innefattat en 
enkätundersökning distribuerad till 
116 respondenter.  
 
Våra sekundärdata består dels i en 
sammanfattning av vad som skrivits 
under en månad i svensk dagspress 
om Ronald McDonald’s. Dels består 
den av en enkät-undersökning om 
Corporate Social Responsibility, där 
Ronald McDonald omnämns.  
 

 

2.3.1 Primärdata - kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökningen har haft till syfte att tillföra djupare kunskap om fallet. Vi ser 
den kvalitativa delen som den viktigaste delen i vår studie. Två typer av kvalitativa 
undersökningar har genomförts; fokusgrupper och individuella intervjuer. Dessa presenteras 
separat nedan. Då vi har tolkat utsagor, är det nödvändigt att kunna gå tillbaka till materialet 
och se i vilket sammanhang de förekom (Patel & Davidson 1994).  Av den anledningen har vi 
spelat in samtliga fokusgrupper och intervjuer med mp3-spelare. Denna metod har också givit 
oss möjlighet att få exakta citat eller förtydliganden i de fall då anteckningarna som förts inte 
visat sig vara tillräckliga.  
 

Figur 2: Empiri. Egen figur. 
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En av våra respondenter har bett att få vara anonym. Respondenten har fått det fingerade 
namnet Nils. Då resterande respondenter inte har bett om detta, har vi valt att presentera dem 
med deras riktiga namn. Respondenterna i fokusgrupperna har vi dock inte presenterat med 
efternamn då vi anser att detta inte tillför något. 
 
Fokusgrupper 
För att nå djupare kunskap om den allmänna uppfattningen om kommersiella givare har vi 
genomfört gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper. Fokusgrupper har valts framför andra 
kvalitativa metoder eftersom det ger möjlighet till diskussion mellan deltagarna. Frågor och 
svar deltagarna emellan ger möjlighet till ett fördjupat resonemang och syftet med en 
gruppintervju är också just den spontana interaktionen (Ritchie & Lewis 2003).  
 
Tre separata fokusgruppsundersökningar med personer som ska representera allmänheten har 
utförts. Våra respondenter har inte någon koppling till McDonald’s, specifik kunskap om 
Ronald McDonald Hus, etik eller kommersiellt givande. Bekvämlighetsurval har tillämpats då 
detta var den metod som var praktiskt genomförbar. Fokusgrupperna har bestått av fyra till sju 
personer19 och samtliga intervjuer har genomförts hemma hos någon av oss författare. Två av 
grupperna bestod av unga, som i detta fall definieras som 18 – 30 år och en grupp bestod av 
äldre, som i det här fallet var mellan 30 och 62 år gamla. De flesta i gruppen med äldre hade 
barn och ingen i den yngre gruppen hade barn. Vi gjorde denna uppdelning för att eventuella 
skillnader mellan grupperna skulle tydliggöras. För att skapa en trevlig stämning bjöd vi på 
pepparkakor och glögg. 
  
Samtalen i fokusgrupperna började med en kort förklaring av tillvägagångssätt samt bakgrund 
och tema för diskussionen. Temat presenterades på ett allmänt sätt, utan att forskningsfrågan 
avslöjades. Syftet med fokusgruppen och vad informationen skulle komma att användas till 
presenterades också vid introduktionen i enlighet med Finch och Lewis (2004). För att 
underlätta diskussionen fick varje respondent inledningsvis presentera sig själv; ålder, yrke 
och familj. Den första riktiga delen av intervjun var lättsam och övergick sedan i gradvis i mer 
krävande frågor.20 
 
Frågeunderlaget till fokusgruppsdiskussionerna utformades med utgångspunkt från 
frågeställning, syfte, teori och förförståelse. Även resultatet från den kvantitativa 
undersökningen togs till vara i utformningen av dessa frågor. Under diskussionerna hölls en 
viss struktur. Dock tilläts stor frihet, för att göra vår egen roll i diskussionen så obetydlig som 
möjligt och låta respondenterna framträda. Förtydligande och kompletterande frågor ställdes 
av oss i den mån det var nödvändigt för att täcka det undersökta området samt hålla 
diskussionen vid liv. Detta i enlighet med Finch och Lewis (2004). 
  
Individuella intervjuer  
I de individuella intervjuerna har varje respondent valts ut därför att vi anser att de kan tillföra 
något till vår studie med sitt specifika kunskapsområde. Vi har genomfört intervjuer med 
företrädare för Ronald McDonald Barnfond och experter inom områdena etik, CSR och 
givande. Följande personer har intervjuats:  
 
 
 
                                                 
19 För exakt antal deltagare i varje fokusgrupp, se bilaga 1. 
20 För en redogörelse av fokusgruppsfrågorna, se bilaga 2. 
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Sakkunniga inom Ronald McDonald Barnfond 
! Iréne Lederhausen, initiativtagare till Ronald McDonald Barnfond i Sverige.  
! Kerstin Åsberg, Ronald McDonald Barnfond.  
 

Experter 
! ”Nils”, arbetar på informationsavdelningen på ett stort sjukhus.  
! Gösta Tingström, utbildad präst som driver etikkonsultföretaget Sincera.  
! Per Westberg, biträdande generalsekreterare och insamlingschef, Svenska Unicef. 
 

Samtalen med representanterna från Ronald McDonald Hus har vi sett som en viktig del av 
empiriinsamlingen. Vi ville få insyn i deras sätt att tänka och arbeta. De andra respondenterna 
har vi intervjuat för att själva öka vår förståelse kring den problematik som vi undersöker 
samt för att få olika perspektiv på det undersökta problemet. Intervjuerna presenteras i 
empirikapitlet. 
 
Iréne Lederhausen och Kerstin Åsberg intervjuades med semistandardiserade frågor. Denna 
typ av intervju kännetecknas av att syftet med intervjun är mindre definierat än vid en intervju 
med strukturerade svar. Syftet är att locka fram respondentens värderingar, attityder men även 
att få fakta. Intervjufrågorna var till stor del nedskrivna innan intervjun men ordningsföljden 
och exakt frågeformulering följdes inte strikt. Den semistandardiserade intervjun tillåter också 
följdfrågor. Frågorna var dialogutvecklande och stimulerade respondenten till att utveckla 
sina tankar i enlighet med Lundahl och Skärvad (1999). 
 
Resterande intervjuer var ostandardiserade. Således hade dessa mer formen av en dialog och 
istället för frågor utgick vi ifrån definierade punkter att diskutera under mötet. Dessa 
intervjuer var mer flexibla och situationsanpassade än de semistandardiserade intervjuerna 
(Lundahl & Skärvad 1999).  
 

2.3.2 Primärdata - kvantitativ undersökning 

För att belysa den allmänna uppfattningen om kommersiellt givande har vi valt att göra en 
kvantitativ, beskrivande undersökning. Undersökningen genomfördes i form av en kort enkät 
som skickades ut via mejl.21 Syftet har varit att spegla opinionen om det undersökta fallet. 
Utformningen av e-enkäten har grundats på frågeställningar som vi ville ha kvantifierbara 
svar på. 
 
Målpopulationen är svenskar i åldern 18 till 70 år. Mottagarna av det mejl som vi skickade ut 
har skett genom bekvämlighetsurval. De har i sin tur ombetts att skicka e-enkäten vidare till 
sina kontakter och på så vis har vi haft möjlighet att nå människor med olika bakgrund, ålder 
och från olika geografiska områden. Vår inverkan på vilka som deltagit i undersökningen har 
minskat tack vare denna metod. Då vi inte har haft tillgång till en korrekt ram för 
målpopulationen har urvalet inte kunnat göras på ett så tillfredställande sätt att vi kan dra 
generaliserande slutsatser ur materialet. Vi tror dock att vår metod och den relativt höga  
svarsfrekvensen påverkar generaliserbarheten positivt. 
 
Centralt i val och utformning av frågorna har varit att e-enkäten ska vara kort och enkel att 
svara på. Detta för att öka svarsfrekvensen. Vi har likaså valt att begränsa 
bakgrundsvariablerna till kön och ålder med hänvisning till enkätens enkelhet. De undersökta 
                                                 
21 För enkäten i sin helhet hänvisar vi till bilaga 3. 
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parametrarna är kännedom om Ronald McDonald Hus samt attityd till McDonald’s och 
Ronald McDonald Hus.  
 
De variabler som vi har undersökt i e-enkäten är av nominalskala (kön och kännedom om 
Ronald McDonald) och ordinalskala (attityder). Vi har i vissa frågor givit möjlighet, men inte 
ställt krav till kommentarer.  
 

2.3.3 Sekundärdata 

För att komplettera den bild av allmänheten som beskrivs i fokusgrupperna har vi valt att göra 
en undersökning av hur Ronald McDonald Barnfond framställs i tryckt media. Vi har sökt 
artiklar i dagstidningar med hjälp av internet och tror oss ha fått en komplett samling av vad 
som skrivits i ämnet under en fyraveckorsperiod (oktober/november 2005). Materialet har 
främst hämtats från tidningar i Linköping, Umeå och Kalmar där debatten för närvarande är 
intensivast; i Linköping därför att ett nytt Ronald McDonald Hus ska byggas, i Umeå för att 
man tackat nej till ett hus och i Kalmar därför att ett avtal sagts upp för ett lekrum på akuten. 
En stor del av materialet är insändare som speglar opinionen eller som repliker på artiklar. Vi 
tror att den bild som förmedlas i tidningar kan vara intressant att jämföra med våra övriga 
källor. Att vi valt att enbart fokusera på tryckt media beror på att det är möjligt att söka källor 
på internet.  TV och radio ger inte samma möjlighet varför vi valt bort dessa medier.  
 
Vi har även fått möjlighet att ta del av en kandidatuppsats där författarna har gjort en 
enkätundersökning med frågor kring CSR. Enkäten kompletterar vår egen enkät på ett mycket 
bra sätt och inkluderar även McDonald’s bland frågorna. 
  

2.4 Analysmetod 

De kvalitativa undersökningarna har gjorts i flera steg. I samtliga fall har vi spelat in 
intervjuerna. En första analys av innehållet har gjorts då det viktiga ur intervjuerna valts ut, 
skrivits ned och sammanfattats. Därefter har vi studerat ömsom helheten, ömsom delar. I en 
första helhetsanalys har vi studerat allt material och definierat de partier som är viktiga för 
forskningen. Dessa har sedan analyserats individuellt med teorierna som analysverktyg. En 
systematisk analys utifrån frågeställningen har gjorts för att försäkra oss om att 
frågeställningen besvarats. Slutsatserna presenteras på ett sådant sätt att läsaren kan bedöma 
resultatens tillförlitlighet, detta genom att tydligt motivera och beskriva sambanden (Sjöström 
1994). 
 

2.5 Metoddiskussion 

2.5.1 Metodkritik 

 
Enkät 
Dahmström (2005) beskriver vad som ofta ses som det största problemet med den typ av urval 
som vi valt för enkätundersökningen. Eftersom ramen inte är fullständig innebär det att vi får 
ett okänt undertäckningsfel, det vill säga att möjligheten för alla svenskar mellan 18 och 70 år 
vara med i vår undersökning inte har varit lika stor. Vid undersökningar som syftar till att 
belysa attityder eller beteenden är det troligen personer som är mera intresserade av 
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frågeställningen än andra som deltagit i undersökningen, varför man inte kan dra några säkra 
slutsatser till en större population (Dahmström 2005). 
 
Det sätt på vilket vi spred enkäten orsakade även ett problem med bortfall. En möjlighet för 
oss hade varit att be alla som skickar vidare att även bifoga mejlet till vår adress. På så vis 
skulle vi kunnat se hur många som fått enkäten och hur många av dem som svarat. Problemet 
är dock att vi inte skulle kunna säga något mer än så om bortfallet. Är människorna som valt 
att inte svara män eller kvinnor och i vilken ålder? Vi tror dessutom att varje ytterliggare 
moment skulle innebära färre svar. Till följd av detta har vi alltså valt att helt negligera 
bortfall.   
 
Åldersspridningen i enkäten har varit något ojämn. De flesta respondenterna är mellan 20 och 
30 år. Detta kan ge en skev bild om man förutsätter att respondenternas svar beror av ålder. 
Då detta inte är något vi uppmärksammat varken bland de enkätsvar vi fått eller i 
fokusgruppsintervjuerna ser vi dock inte detta som något stort problem. 
 
Som vi nämnt tidigare innebär enkätundersökningens brister att några allmänt generaliserande 
slutsatser inte kan dras ur materialet 
 
Kvalitativa intervjuer 
Patton (1987) beskriver problem som kan uppkomma vid insamling av kvalitativa data. Att 
uppnå en objektiv sanning ser han som en utopi och det är heller ingenting som vi har 
eftersträvat i den här uppsatsen. Han föreslår därför ett sökande efter användbar och 
balanserad information, vilket ställer krav på forskarens neutralitet. Att vara objektiv är 
mycket svårt eftersom alla har en förförståelse. Men genom att söka hålla sig så neutral till 
empirin som möjligt och vara öppen för alla eventuella resultat låter man ändå empirin tala. 
Vi har försökt att leva upp till denna neutralitet i alla möten med våra respondenter. Detta för 
att de inte ska bli påverkade av oss på ett sätt som inskränker deras svar.  
 
Gummesson (2004) påpekar att det i de flesta kvalitativa studier handlar om att forskaren 
själv är med om att skapa information, exempelvis i form av intervjuer. Detta understryker 
forskarens betydelse för och inverkan på resultatet. För att denna inverkan ska bli så klar som 
möjligt har vi tidigare presenterat vår egen förförståelse. 
 
Att samla flera människor i en fokusgrupp kan innebära ett visst problem med ärlighet. 
Respondenterna kan säga det som de tror förväntas av dem och det som anses politiskt 
korrekt. Vi är medvetna om att det här problemet kan uppstå och har också försökt att 
klargöra respondenternas egentliga uppfattning när det har funnits anledning att tro att de 
svarat politiskt korrekt snarare än som de själva tycker.  
 
Även i personliga intervjuer kan problem uppkomma då respondenten försöker svara det 
hon/han tror att intervjuaren vill höra. Vi har varit uppmärksamma på det här problemet men 
tror samtidigt att det faktum att samtliga respondenter i de individuella intervjuerna blivit 
intervjuade som experter inom sitt område har gjort att de inte känt något behov av att 
förvränga sin åsikt. 
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2.5.2 Källkritik 

Fallet McDonald’s bygger till stor del på information som kommer från företaget i form av 
hemsida och respondenter som representerar företaget. Att denna information kan ha tendens 
att se företaget i en positiv dager har vi tagit hänsyn till vid analysen. Information som vi 
upplevt som uppenbart partisk har vi valt att inte ta med.  
 
Viss litteratur som vi refererat till i teoriavsnittet är relativt gammal. Ofta, men inte alltid kan 
detta försvaras med att informationen inte är tidsberoende och att publiceringsår har liten 
betydelse. I vissa fall hade vi dock önskat mer uppdaterade källor, men tyvärr inte fått tillgång 
till sådana. Detsamma gäller undersökningar som vi presenterat. De har heller inte alltid gjorts 
på en svensk marknad, vilket hade varit att föredra.  
 
Material som publiceras på internet är inte alltid tillförlitlig. Vi har därför valt att hämta 
information enbart från välkända domäner.  
 

2.5.3 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet i mätningen. Hög reliabilitet på en mätning innebär att en 
likadan utförd mätning vid ett annat tillfälle skulle ge liknande resultat. (Sverke 2004). 
Förväntningar på exakt replikering av en kvalitativ undersökning är dock orealistiskt och en 
konsekvens av praktiska problem förknippade med kvalitativ forskning (Ritchie & Lewis 
2003). Det bästa sättet att möjliggöra ett återskapande och därmed öka reliabiliteten är att visa 
så mycket av tillvägagångssättet som möjligt. I den här uppsatsen har vi med största möjliga 
tydlighet återberättat och beskrivit hur vi har utfört våra undersökningar. 
 
Validitet handlar om en undersöknings riktighet och precision (Ritchie & Lewis 2003). 
Sverke (2004) förklarar begreppet validitet som i vilken utsträckning ett empiriskt mått 
faktiskt mäter det teoretiska begrepp som det är avsett att mäta. Ett fel som kan ha lett till brist 
på validitet är utformningen av enkätundersökningen. Metoden för urval kan ha givit ett fel 
som grundar sig i att respondenterna varit för lika och inte representerat den ram som de 
förväntas representera. Delvis på grund av detta kan vi, som tidigare nämnts, inte dra några 
generaliserande slutsatser över hela populationen. Vi vill dock framhålla att syftet med den 
kvantitativa undersökningen var att understödja den kvalitativa undersökningen med ett större 
antal respondenters attityder.   
 
Vi har strävat efter att säkerställa analysarbetes kvalitet genom att, i enlighet med Ritchie och 
Lewis (2003) söka fånga fenomenet genom en rik empiri samt reflektera över alla väsentliga 
delar som framkom i våra empiriska undersökningar. 
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3 EMPIRI 
 

”Vad som görs av kärlek sker alltid bortom gott och ont.”  
Fredrich Nietzche 

 
* * *     

 
I det här kapitlet presenterar vi först McDonald’s och Ronald McDonald för att läsaren ska få 

en tydligare bild av fallet. Därefter presenterar vi våra primärdata i form av intervjuer, 
fokusgrupper och en enkät. Intervjuer med experter har endast refererats i korta drag, då syftet 

med intervjuerna främst har varit att öka vår egen förståelse. Sist i kapitlet presenteras 
sekundärdata bestående av en sammanfattning av presstexter och en enkätundersökning.  

 
 

3.1 Fallet: McDonald’s och Ronald McDonald Barnfond 

McDonald’s är en av de största restaurangkedjorna i världen. Sedan den första 
franchisetagaren Ray Kroc öppnade en McDonald’s-restaurang i Chicago år 1955 har 30 000 
restauranger etablerats i 119 länder. Till Sverige kom franchisekedjan 1973. Idag finns 230 
restauranger i Sverige, och de serverar 150 miljoner gäster per år.22  
 
Enligt en undersökning över världens mest värdefulla varumärken hamnar McDonald’s på 
nionde plats. Värdet på varumärket beräknas till 25 miljarder dollar (Riezebos 2003, s 278). 
Ett bra exempel på företagets globala ställning är att finanstidningen The Economist 1986 
lanserade begreppet "Big Mac Index" som ett enkelt verktyg för att jämföra prisnivåerna i 
olika länder.23  
 
McDonald’s har haft stora framgångar vad gäller etablering och försäljning. McDonald’s 
ursprungliga mål var att hamburgerisera världen (Lewis 2004). Men man har också anpassat 
sitt produktutbud till olika marknader, till exempel serverar man arabiskt tunnbröd i Kuwait 
och kosherkött i Israel.  
 
Företaget har dock stött på problem. Enligt Kerstin Åsberg har restaurangernas intäkter 
minskat och konkurrensen från andra snabbmatskedjor ökat. McDonald’s utbud beskrivs 
alltför ofta som smak- och menlöst.24 Det är skillnad mot 1985 då landets största matprofil 
Tore Wretman klippte bandet när Sveriges första McDrive öppnade i Kungens kurva.25 Därtill 
har den ökande problematiken med fetma och övervikt påverkat McDonald’s negativt och de 
satsar nu på att omdefiniera sitt varumärke (Lewis 2004). Under senare år har fokus legat på 
att förbättra utbudet av mat och göra den nyttigare. Även ökad valfrihet och 
näringsinformation har varit prioriterat. McDonald’s säger att man med de nya initiativen vill 
bidra till att människor äter varierat och får en bra balans mellan hur mycket de äter och hur 

                                                 
22 http://www.mcdonalds.se 9 december 2005 
23 Ibid 
24 Bergström, 1997, Resumé 30 oktober 
25 http://www.mcdonalds.se 9 december 2005 
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mycket de rör sig. Två av de nylanserade menyerna fyller villkoren från Livsmedelsverket för 
att vara nyckelhålsmärkta, det vill säga de uppfyller kriterier för hälsosam mat.26   
 

McDonald’s beskriver sig själva som ett ansvarsfullt företag där en del av deras vision är att 
ge tillbaka till samhället. På hemsidan kan man läsa att grundaren Ray Kroc ställde höga krav 
på sig själv och sina medarbetare. Principer utarbetades tidigt med bland annat riktlinjer för 
kvalitet, service, renlighet och värde.27 
 
Svenska McDonald’s engagerar sig i ett flertal samhällsinriktade projekt. År 1995 startade 
man att källsortera i restaurangerna och företaget säger sig idag återvinna 90 procent av sitt 
totala avfall. Vidare har man samarbeten med bland annat miljöorganisationen Det naturliga 
steget, stiftelsen Friends (Sveriges största organisation mot mobbning), och Svenska 
Friidrottsförbundet där de tillsammans ordnar en årlig löparfest för barn mellan fem och elva 
år. Tävlingen kallas Happy Mil.28 
 
Utöver detta har man också tagit initiativ till en Barnfond, Ronald McDonald Barnfond, som 
bland annat finansierar bostadshus för långtidssjuka barn och deras anhöriga.  Närmare 7 000 
personer har enlig McDonald’s fått möjlighet att bo i en hemlik miljö under den tid då barnen 
behandlats på specialistsjukhus. Fonden har också utrustat lekrum och väntrum på 40 sjukhus 
och medicinska mottagningar. Den delar ut Stora Barnmedicinpriset och har bidragit med 
cirka en miljon kronor årligen till forskning kring barnsjukdomar. Under åren har gäster eller 
medarbetare på McDonald’s bidragit med sammanlagt 18 miljoner kronor till den svenska 
fonden. Samtidigt har McDonald’s givit drygt 47 miljoner kronor.  McDonald’s omsättning år 
2004 var 1 935 miljoner kronor och vinsten var 64 miljoner kronor.29 Kjell-Arne Forsberg, 
styrelseordförande i Ronald McDonald Barnfond säger i ett pressmeddelande den första 
december 2005: 
 
”Vi upplever att det är oerhört viktigt att alltfler företag tar samhällsansvar. Den här frågan 

har mognat långsamt i det svenska samhället. Men det finns ingen motsättning mellan att 
företag tjänar pengar och viljan att ge något tillbaka till samhället.”  

 
 

3.2 Primärdata 

3.2.1 Intervju med Iréne Lederhausen  

Vi träffar Iréne Lederhausen på Ronald McDonald Hus i Huddinge. Hon börjar med att visa 
oss runt i huset. Det är någonting som hon alltid gör för att gäster ska få en känsla av huset 
och hur det skulle kunna vara att bo här.   
 
Iréne Lederhausen berättar om sin dotter som dog 1976 vid 16 års ålder av den kroniska 
sjukdomen cystisk fibros. Det var bland annat det som fick henne och hennes man Paul 
Lederhausen, dåvarande VD för McDonald’s Sverige, att ta initiativet till ett Ronald 
McDonald Hus.  

                                                 
26 http://www.mcdonalds.se 9 december 2005 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 McDonald’s årsredovisning 2004 
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”Det är en vinst varje timme ett barn slipper vara på sjukhus. Det vet ju jag.” 
 
År 1981 var Iréne Lederhausen i USA och besökte ett Ronald McDonald Hus. Besöket gjorde 
stort intryck på henne och hon hade gärna startat ett liknande hus direkt vid hemkomsten till 
Sverige. Då fanns det dock inte en chans att göra något sådant. Iréne Lederhausen förklarar att 
svenskarna inte var mogna för det då. 1990 bildades dock Ronald McDonald Barnfond som 
Iréne Lederhausen var ansvarig för. Opinionen hade mjuknat och McDonald’s hade 50-talet 
restauranger, vilket brukar krävas när ett land ska öppna ett Ronald McDonald Hus. 
 
Tre år senare invigdes huset i Huddinge. Det fanns ingen utarbetad kommunikationsstrategi 
och generellt hölls en mycket låg profil. Men till invigningen skickade McDonald’s 
marknadsavdelning ut en pressrelease och Iréne Lederhausen blev intervjuad i TV utanför 
huset. Hon beskriver sitt framträdande som en fullständig katastrof. Hon visste ingenting om 
hur man skulle hantera media. Numera använder McDonald’s den intervjun som exempel på 
hur man inte ska göra när de lär ut PR till sin personal.  
 
Enligt Iréne Lederhausen har reaktioner på Ronald McDonald Hus varit såväl positiva som 
negativa. Under vår intervju nämner hon Expressen, Aftonbladet och vänsterpartiet som parter 
som brukar uttala sig negativt om Ronald McDonald Barnfond och ifrågasätta dess syfte. Vi 
talar om huset som ska byggas i Linköping och Iréne Lederhausen beskriver reaktionerna 
kring beslutet att öppna ett hus intill Linköpings Universitetssjukhus som mestadels positiva. 
Hon berättar att även om det var en lokalpolitiker som anklagade McDonald’s för att göra 
barn feta och ansåg att de därför inte har något inom sjukvården att göra, blev reaktionerna 
mot honom så starka att den sammanlagda effekten ändå blev positiv. Iréne Lederhausen 
säger att han har fel och att de dels inte går in i sjukvården och dels inte tar ifrån landstinget 
ansvar. Hon förklarar att deras önskan är att ta hand om familjerna. I nästa andetag försvarar 
hon McDonald’s mot anklagelserna om att de gör barn feta:  
 

”Och dessutom gör vi inte barn feta så länge de inte äter på McDonald’s varje dag,  
och det är ju inte hälsosamt att äta någon mat så ofta.  

Det finns väl ingen som är så dum så att man tror att man blir fet av McDonald’s mat. 
Men det är skönt att säga att det är deras fel.” 

 
Kopplingen till och stödet från McDonald’s är viktig tycker Iréne Lederhausen och förklarar 
att de aldrig klarat Ronald McDonald-projektet utan hjälpen från McDonald’s. Barnens 
hemlandsting betalar 475 kr per familj och dygn för att täcka driftskostnaderna, men det 
täcker inte allt. Iréne Lederhausen förklarar ändå att hon inte vill ha mer betalt beroende på 
risken att folk skulle tro att McDonald’s tjänar pengar på husen. Det tycker hon skulle vara 
förskräckligt. 
 
När vi pratar om goodwill säger Iréne Lederhausen att hon absolut tycker att McDonald’s ska 
få goodwill för att de står bakom husen. Hon tycker också att de får det. 
 

”Man får ju naturligtvis tillbaka om man gör någonting gott… På lång sikt.” 
 
Iréne Lederhausen är stolt och glad över hur mycket husen hjälper familjerna. Det är tydligt 
att det är dem hon bryr sig om. Hon tycker att det är synd att allmänheten inte känner till hur 
mycket gott McDonald’s gör och hon tycker att det är befängt att så många tror att deras syfte 
är att tjäna pengar på sjuka barn.  
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”Det här är ju en nisch som är väldigt liten,  
men den är väldigt stor för dem som behöver den.”  

 
Ronald McDonald Barnfond och Ronald McDonald Hus gör ingen reklam eftersom de inte 
har råd. Iréne Lederhausen skulle gärna se en mer aktiv marknadsföring men säger att 
McDonald’s vill hålla en låg profil. De är rädda att bli attackerade. Hon själv tror inte alls att 
det skulle vara riskfyllt att som företag göra reklam för sitt engagemang. Men hon tror ändå 
att det är svårare för McDonald’s eftersom företaget har sämre förutsättningar till följd av sitt 
namn och kopplingen till USA. 
 
”Alla tycker ju inte om McDonald’s. Det finns många människor i Sverige som inte tycker om 

USA och då blir följden att man inte tycker om McDonald’s heller.” 
 

3.2.2 Intervju med Kerstin Åsberg 

Kerstin Åsberg beskriver sig själv som Ronald McDonald Barnfonds administratör. Hon är 
den enda fast anställda inom den nationellt övergripande fonden. Kerstin Åsberg brinner för 
sitt arbete och berättar om en läkare som hon just träffat under läkarstämman: Om vi inte hade 
haft Ronald McDonald Hus hade vi inte klarat av vården idag, hade han sagt till henne.  
 
Kerstin Åsberg beskriver de tre ben som Ronald McDonald Barnfond står på. Dels är det 
husen, som är tre, snart fyra till antalet, och som är det största projektet. Dels är det stöd till 
forskning i form av stipendier och ett barnmedicinpris. Det tredje benet utgörs av sponsring av 
lekrum och väntrum på sjukhus och läkarmottagningar. Kerstin Åsberg understryker att 
åtagandet är långsiktigt från deras sida och att om de inte sponsrat skulle det knappt vara 
några leksaker alls i lekrummen och väntrummen. 
 
Vi diskuterar det faktum att Kalmar län har sagt upp ett avtal med Ronald McDonald’s 
beroende på att de vill profilera sig som ett hälsolän och då inte vill bli förknippade med 
McDonald’s. Det är det första avtal som sagts upp, berättar Kerstin Åsberg och är tydligt 
besviken. Hon berättar dock att Kalmar län har ytterliggare fem avtal som inte har sagts upp. 
Kerstin Åsberg kommenterar fallet:  
 

”Det blir inte färre feta barn i världen om vi lägger ner 
 alla McDonald’s-restauranger. Jag tycker det är så otidsenligt att inte vara mer påläst –  

nu har vi ju kö på lekrum.” 
 

”Vi är marknadsledande och då får man ta snytingar.” 
 
Husen är alltid fullt finansierade av fonden när de byggs. Den nationella fonden tar sedan ett 
steg tillbaka och det bildas istället en specifik fond som finns till för just det huset. Kerstin 
Åsberg berättar att husens inkomster från barnens hemlandsting är små, men att McDonald’s 
står som garant om något skulle hända, till exempel om sjukhuset intill ett anhörighus skulle 
läggas ner. Övrig drift betalas med hjälp av insamlingar, tävlingar eller loppmarknader 
ordnade av volontärerna på husen.  
 

”Vi har en otrolig kostnadsmedvetenhet. /…/ Innan vi köper en sak försöker vi att få den.  
Och får man den inte kanske man kan få ett bra pris.” 
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Kerstin Åsberg berättar att varje hus har McDonald’s som huvudsponsor men att de har flera 
undersponsorer. Även om det kan vara svårt att få sponsorer tycker Kerstin Åsberg att hon får 
god respons. Veckan innan intervjun ringde ett företag och ville ge femhundra nallar som 
Kerstin Åsberg tacksamt tog emot. Hon förklarar att fördelen att ge till ett sådant här ändamål 
är att man tydligt kan se vart hjälpen går. Och alla som ger över 15 000 kr får ett löv i Livets 
Träd som finns i entrén till varje hus.   
 
Marknadskommunikationen från Ronald McDonald’s hus har hittills sträckt sig till 
information och insamlingsbössor på restaurangerna och att fonden tagit emot gratis 
reklamplats när de blivit erbjudna. Detta håller dock på att förändras. Enligt Kerstin Åsberg är 
tiden nu mogen för McDonald’s att berätta vad som gjorts. Hon ser reklam som ett sätt att 
avlasta franchisetagarnas ansvar för att driva husen. Att de inte sänt ut reklam hittills tror hon 
dock har varit bra för förtroendet för fonden. Hade de gått ut med det för tidigt tror Kerstin 
Åsberg att de skulle ha fått ta mycket stryk. Nu tycker hon däremot att verksamheten är stabil. 

 
”Sen finns det ju de som tycker att McDonald’s gör det för att kompensera att de gör dåliga 

saker; tvättar sin byk och sådant där som man kan läsa om. Men det skyller jag bara på 
okunskap. Och då är det ju bra om vi kan informera.” 

 
I början fick Ronald McDonald’s hus ingen PR alls, berättar Kerstin Åsberg. Även om 
pressen var i huset en hel dag och publicerade en lång artikel, nämnde de ändå inte att det var 
på Ronald McDonald Hus som reportaget var gjort. Det var kommersiellt och därför kunde de 
inte skriva det. Kerstin Åsberg berättar att den inställningen dock förändrats markant på 
sistone. Hon tror att det beror på att inställningen i samhället har svängt och att det blivit mer 
legitimt att företag går in med hjälp och sponsring. 
 

3.2.3  Intervju med varumärkeskunnig på ett sjukhus 

Nils30 är ansvarig för det strategiska och praktiska arbetet med ett större sjukhus varumärke. 
Nils berättar att varumärkesarbetet i första hand inte har vare sig allmänhet eller patienter som 
målgrupp. Det viktigaste varumärkesarbetet sker internt; implementeringen av varumärket 
inom organisationen.  
 
”Vi har redan ett bra varumärke och det är bra för andra organisationer att bli förknippade 

med oss. Därför måste vi vara försiktiga med vilka vi vill förknippas med.” 
 
Nils berättar att de som hör till sjukhusets målgrupp externt främst är remittenter, donatorer av 
pengar och blod samt potentiella medarbetare. Sjukhusledningen ser inte allmänheten som en 
målgrupp som de behöver bearbeta särskilt mycket. Men Nils medger att opinionen ändå har 
mycket stor betydelse.  
 
Det är vanligt att sjukhuset tar emot bidrag i form av tjänster eller pengar från fonder och 
företag. Nils berättar att sjukhuset är helt beroende av dessa bidrag.  
 
Nils berättar att hans informationsavdelning har en väldigt liten budget. När de går ut på den 
externa marknaden försöker de därför att göra det gratis och komma in i ett sammanhang som 

                                                 
30 Nils är ett fingerat namn.  
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de tycker är bra, till exempel idrott för ungdomar. Nils tycker det är ”kanonbra” och att det är 
något som han gärna sätter sjukhusets logotype på.  
 
Vi berättar om Happy Mil, som är en löpartävling för barn i McDonald’s regi, och frågar om 
Nils skulle kunna tänka sig att sätta sjukhusets logotype där. Hans svar kommer snabbt: 
 

”Nej, verkligen inte! Vi skulle aldrig sätta vår logga jämte McDonald’s, det funkar inte. 
 Även om just Happy Mil är positivt, 

så är det förknippat med McDonald’s och vi vill inte bli sedda tillsammans med dem.  
Det handlar inte om vad de gör utan om hur de uppfattas i folks ögon.” 

 
Vi tar upp frågan om Ronald McDonald Hus och frågar hur han ser på det. Nils förklarar att 
det är en avvägning. Det positiva som det ger sjukhusets patienter måste vägas mot det 
negativa för varumärket med att bli förknippade med McDonald’s. Han tror att anhörighuset 
säkert är bra, men tillägger: 
 

”Gissa varför Ronald McDonald-huset vid Huddinge ligger gömt bakom sjukhuset!  
De vill ju inte bli förknippade med McDonald’s, så det såklart att de gömmer det.” 

 

3.2.4  Intervju med Gösta Tingström  

Gösta Tingström är utbildad präst, men arbetar heltid som etikkonsult. Han samarbetar också 
med Etikakademien, ett näringslivsinitiativ med syfte att främja etik. Vi valde att träffa Gösta 
Tingström för att samtala om etik.  
 
Gösta Tingström framhöll att varje människa måste börja med att vara ärlig och uppriktig mot 
sig själv. Värderingar ligger djupt i människan och är något som de flesta inte funderar så 
mycket på. Men värderingarna är kraftfulla, anser Gösta Tingström. Han påpekar att de man 
påstår sig ha inte alltid är de som man lever efter.  
 

”Att arbeta med etik och CSR handlar om att tydiggöra värderingar.” 
 
Enligt Etikakademien finns det tre nivåer på ett företags etikarbete:  
1. Etik som ett egenvärde. Anledningen till etikarbetet på den här nivån är att företaget anser 
att etik är viktigt i sig. Företaget arbetar på ett moraliskt trovärdigt sätt, vilket genomsyrar allt 
inom företaget. Gösta Tingström ger som exempel IKEA, vars grundare Ingvar Kamprad 
upplevs som en väldigt trovärdig person; något som har genomsyrat hela företaget. När IKEA 
gick in på den ryska marknaden sade ingen ”nu ska vi tjäna pengar” utan ”nu ska vi erbjuda 
ryssarna bättre möbler”.  
 
2. Etik som instrumentellt värde. På denna nivå befinner sig företag som har ett visst 
kunnande om, och ett relativt genomtänkt etikarbete. Etik används som ett verktyg i 
företagandet; för att vårda varumärket och för att öka kundnöjdheten. 
 
3. Etik som ett nödvändigt ont. Företaget arbetar med etik för att undvika skada. Ofta har det 
sin grund i att man har råkat illa ut för att man tidigare inte haft ett aktivt etikarbete inom 
företaget. Gösta Tingström påpekar här att vissa företag, speciellt om de är stora och 
internationella, blir påtvingade ansvaret för ett problem som egentligen beror på hela 
samhällsstrukturen. Han nämner H&M som exempel. De har fått stå till svars för sina smala 
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modeller och blivit anklagade för att vara källan till de osunda kroppsideal som egentligen har 
med hela den västerländska kulturen att göra.  

3.2.5  Intervju med Per Westberg 

Per Westberg arbetar som biträdande generalsekreterare och insamlingschef på Svenska 
Unicef. Vi har haft både mejl- och telefonkontakt vid ett flertal tillfällen. Nedan följer en kort 
sammanfattning av vad vi har lärt oss av honom.  
 
Unicef får sällan reaktioner på att de gör reklam, men Per Westberg säger att de brukar 
framhålla att de oftast får stora rabatter eller gratis marknadsplatser. Han tycker att det bästa 
sättet att informera kunderna är att samtidigt involvera dem. En broschyr med rubriken Så här 
kan du hjälpa oss att hjälpa lockar mer än Så här gör vi för att hjälpa, enligt Per Westberg. 
Om marknadskommunikation säger han att: 
 

”Det är ytterst få människor som ger pengar spontant så vi måste lägga resurser på 
insamlandet. Dessutom ökar ´konkurrensen’ mellan organisationerna 

 så vikten av ett starkt varumärke ökar.” 
 

PR har fått ökad betydelse enligt Per Westberg. Men han tycker att medierna ofta vill visa upp 
en bild som antingen är svart eller vit. Unicef är ett företag som har klarat sig bra tack vare 
dess höga trovärdighet. Men Per berättar också att den svarta bilden exempelvis har kommit 
fram i spåren efter tsunamin. Media har, enligt honom, enbart visat på misslyckade och 
missriktade projekt. Men bilden motsvarar inte verkligheten även om han medger att det har 
funnits problem.  
 
Per Westberg är förvisso part i målet, men kommenterar McDonald’s initiativ till Ronald 
McDonald så här:  
 

”Jag tror att det, för ett företag med trovärdighetsproblem, är bättre att stödja en befintlig 
organisation än att starta en egen. Och att döpa den till Ronald McDonald  

lämnar en bismak i min mun, det blir lite för uppenbart.” 
 

3.2.6  Fokusgrupper 

Vi började samtliga fokusgrupper med att tala om McDonald’s. Respondenterna hade alla en 
åsikt, och de flesta började med att prata om vad de tycker om maten: hamburgare, snabbmat, 
lättillgängligt, fräscht, man vet vad man får.  
 
Efter en kort diskussion kommer många på att McDonald’s har ändrat sig på sistone och 
börjat ge alternativ som sallad och morötter till den klassiska hamburgaren. De unga kopplar 
förändringen till filmen Supersize me31 och de äldre kopplar till galna ko-sjukan. De är 
överens om att företaget är lyhört.  
 
Varumärket vänder sig enligt respondenterna till en bred målgrupp. Det är ett världsimperium 
med oförtjänt dåligt rykte; eftersom de är störst har de fått stå till svars för hela 
snabbmatsmarknaden.  
                                                 
31 Supersize me är en film av Morgan Spurlock som utkom 2004. Filmen bygger på att Spurlock äter enbart på 
McDonald’s under en månads tid för att se hur det påverkar hans hälsa. Han var tvungen att avbryta tidigare än 
planerat på grund av hälsoriskerna han utsatte sig för.  
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”Det jag har mot McDonald’s är inte bara specifikt mot dem utan snarare mot stora företag 
som inte värnar individen.” 

 Nicole 
 
Många kopplar också McDonald’s direkt till fetma, men ofta glider diskussionen in på en 
ansvarsfråga. Hur stort är McDonald’s ansvar för att barn och vuxna äter sig feta på deras 
restauranger? Samtidigt väljer många bort McDonald’s för att äta sushi eller något nyttigare 
alternativ när de hinner.  
 

”I de här gyllene bågarna sitter bara fett.”  
Lotta 

 
Det är en hatkärlek som våra respondenter visar upp gentemot McDonald’s. Det finns många 
negativa sidor men folk kopplar det ändå till något positivt.  
 
Etik är inte det första som de kommer att tänka på när de hör McDonald’s. Respondenterna 
måste tänka efter för att hitta etiska aspekter av företaget. Det har uppkommit diskussioner om 
hur McDonald’s är som arbetsgivare. Vissa anser att McDonald’s är en mycket bra 
arbetsgivare och vissa tror motsatsen. Även åsikter kring företagets sopsorteringspolicy 
kommer upp. Våra respondenter tycker att det är bra, men är samtidigt skeptiska: slänger de 
allt i samma påse i soprummet? Och varför började de egentligen sopsortera? De allra flesta 
tyckte ändå sammanfattningsvis att McDonald’s inte är ett oetiskt företag. 

 
”Jag skulle inte säga att de är direkt oetiska. De är väldigt granskade inom det ämnet, 

 tror jag. Mer än många andra företag.”  
Johanna 

 
”Om man bortser från fetman tycker jag att det är ett ganska ansvarsfullt företag.”  

David P 
 
När vi har frågat om respondenternas kunskap om Ronald McDonald Hus har deras första 
kommentar varit att det är ett slags barnsjukhus. Sedan har det alltid varit någon i varje grupp 
som har kunnat ge en korrekt beskrivning av vad det är. Långt ifrån alla respondenter skulle 
dock kunna ha gjort det.  
 

”Men det är ju inte vården i sig som de står för utan en slags...” 
”Plusmeny!” 
Mattias/Klara 

 
Den generella bilden av husen är positiv men lite förvirrad. Namnet är inte obekant för någon 
men vad det innebär är oklart för många och det verkar som att vissa respondenter tar 
ställning till fenomenet för första gången när de får frågan av oss. Några har sett reklam för 
Ronald McDonald Hus och minst en i varje grupp visste att det nu håller på att byggas 
ytterligare ett hus.  
 
Det respondenterna ser av Ronald McDonald Hus är insamlingsbössorna. De har också fått 
information från brickunderlägg. McDonald’s vill ha hjälp att hjälpa men respondenterna har 
sällan sett vad pengarna egentligen går till. Det är vanligt att respondenterna tror att pengarna 
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enbart kommer av det som kunderna ger genom bössorna och att McDonald’s själva inte 
bidrar med pengar.  
 
Respondenterna anser i allmänhet att givande är något som vi tagit till oss av amerikanerna 
och att det är positivt. De har dock svårt att se kopplingen mellan hamburgare och ett 
anhörighus för sjuka barn.  
 

”Jag ser det som någonting positivt som de tar med sig från USA. 
 Där är det ju mycket vanligare att individen och företagen tar socialt ansvar.  

Här betalar vi ju skatt och sen skiter vi i resten.”  
Johanna 

 
Våra respondenter hade mycket mindre att säga om Ronald McDonald Hus än om 
McDonald’s. Många säger att Ronald McDonald inte påverkat deras bild av McDonald’s. 
Ingen tror att de äter mer hamburgare till följd av att de känner till husen. Om företaget hade 
gjort något dåligt som skulle ha uppdagats däremot, då skulle de reagera och kanske sluta äta 
på McDonald’s.  
 

”Jag tror inte att så många tänker på Ronald McDonald-husen, men det finns ändå 
undermedvetet just den här goodwillgrejen. Man bryr sig inte så mycket om det. Men 

samtidigt ligger det ju där i grunden och maler på.”  
Anton 

 
Många ifrågasätter syftet med Ronald McDonald Hus: Kommer initiativet inifrån företaget 
som en spegling av företaget eller kommer det utifrån som krav eller för att McDonald’s 
sedan ska kunna räkna hem det i goodwill? Avsaknaden av koppling mellan mat och vård ger 
vissa respondenter anledning att tro att engagemanget är mer genuint. Vissa ser det dock som 
strategiskt att satsa på barn på grund av högre livstidsvärde.  
 
För barnen och deras familjer som mottar hjälpen tror respondenterna att det kvittar vilket 
syfte företaget hade. För våra respondenter däremot, som är tredje part, har syftet betydelse 
för deras bild av hur ärligt och trovärdigt företaget är. Om det skulle vara en bluff skulle de bli 
förbannade och de ser det lite som att McDonald’s vill stilla sitt dåliga samvete i 
barnhälsodebatten. 
 
Respondenterna tar för givet att syftet är väldigt väl underbyggt med undersökningar och att 
McDonald’s verkligen inte kastar pengar i sjön. De ser det som ett sätt att hålla uppe 
företagets rykte. Vissa anser dock att McDonald’s i första hand skulle rå om sitt eget hus och 
som stor inköpare av mat ställa krav på matproducenterna till exempel. De vill se ett 
hundraprocentigt engagemang som börjar i det egna företagets verksamhet.  
 

 ”Det skulle vara bättre om Capio St Görans sjukhus satsade på ett anhörighus.  
Jag tror att de skulle kunna göra mer för mindre pengar. McDonald’s som är en stor 

inköpare av livsmedel kan börja med att ta ansvar via sina inköp.”  
Johanna 

 
Våra respondenter vill bli informerade på ett sakligt sätt. Det skiljer sig dock hur mycket de 
vill veta och när de drar gränsen för skryt.  
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”Om man måste förmedla att man är god, då är man inte det.”  
David N 

 
Vissa vill dock ha information för att kunna ta ställning. Det är bra att marknadsföra husen för 
att öka stödet men man förmedlar äkthet genom att inte berätta om det. Av den anledningen 
ses PR som en bättre kanal än reklam i eget namn. Respondenterna tycker att det är viktigt att 
Ronald McDonald inte lägger för mycket pengar på reklam. Dock tror de att reklam kan ha 
den positiva inverkan att den inspirerar andra.  
 
Respondenterna tror att de som fått ta del av hjälpen från Ronald McDonald Hus får en bättre 
bild av McDonald’s efter vistelsen. De ser också det positiva i att det heter Ronald McDonald 
Hus eftersom barn ofta förknippar det med något positivt. Den kritiserade maten blir en 
bagatell för den som har fått hjälp.  
 
Själva känner respondenterna ingen tacksamhet till McDonald’s, snarare tycker de att 
företaget bör ta ansvar eftersom de tjänar pengar på vanliga människor.  
 
På frågan hur respondenterna skulle reagera om Ronald McDonald, trots goda intentioner 
skulle misslyckas med att hjälpa, svarade de att man alltid har ansvar för det man investerar. 
Vissa tycker att det är klantigt men att det ändå är tanken som räknas. De påpekar dock att det 
skulle bli hårt för McDonald’s med all dålig publicitet som det skulle innebära.   
 
Det finns en risk med att landstinget drar sig tillbaka och att företag med vinstsyfte tar över. 
Respondenterna tycker att det vore bäst, rent hypotetiskt, att staten tog ansvaret. Men 
eftersom Sverige inte längre har den möjligheten ser respondenterna det som ett fungerande 
alternativ att företagen tar över. Landstinget ser till helheten och hjälper till där det behövs 
mest.  
 

”Det känns ju inte helt bekvämt att ha sjukvård som är beroende av ett internationellt 
jätteföretag med vinstintresse. Speciellt ett snabbmatsföretag. Spontant går snabbmat och 

sjukvård inte ihop.”  
Anton 

 
Vi jämför H&M:s sätt att ge pengar till Unicef och McDonald’s till Ronald McDonald 
Barnfond. H&M skänker pengar till en väletablerad givare, å andra sidan avsäger H&M sig 
sitt ansvar och kan dessutom avsluta engagemanget om deras vinst skulle minska. 
McDonald’s engagemang ses som mer långsiktigt och därför mer genuint. De måste fortsätta 
att ge även under dåliga år. Dessutom krävs det ett större engagemang inom företaget och 
företagssjälen för McDonald’s än för H&M. Respondenterna saknar dock kvitto på att det 
Ronald McDonald gör är bra. Unicef har ett starkare varumärke och hjälper dem som mest 
behöver det.  
 

”Om H&M skänker pengar till Unicef så tar de inget ansvar för var pengarna hamnar. Då 
kan de säga. Vi har inte gjort något fel. Vi har gett pengar till Unicef. Vi litar på dem. /…/ 

Men McDonald’s tar sitt ansvar för att styra det på rätt sätt själva.”  
Lynn 

 
Frågan tas upp om vad namnet har för betydelse och respondenterna jämför sin bild av Astrid 
Lindgrens barnsjukhus och Ronald McDonald Hus. Samtliga respondenter tycker att Astrid 
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Lindgrens barnsjukhus är ett fint namn och att det finns en tydlig koppling till barn och vård. 
De förknippar Astrid med godhet och en sagotant som står på barnens sida.  
 

”Astrid är en snäll tant utan baktanke. Jag har aldrig hört något dåligt om henne.” 
Har du hört något dåligt om Ronald McDonald då? 

”Nej, men om McDonald’s.” 
Anton 

 

3.2.7 Enkät 

116 personer har svarat på enkätundersökningen. Nedan kommer vi att redovisa resultaten av 
undersökningen och kommentera kortfattat. Bortfall har uppkommit då en respondent har 
missat eller låtit bli att besvara en fråga. Detta har då angivits med * i diagrammen. Procent 
har angivits i heltal. 
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Åldersfördelning

 
 

Diagram 1: Åldersfördelning 
 
Diagrammet visar respondenternas åldersfördelning. Åldern varierar mellan 21 och 69 år. 
Medelåldern var 37 år och medianen 31 år. Åldersfördelningen är något skev; som framgår av 
grafen är huvuddelen av de svarande mellan 23 och 35 år gamla.  
 
Könsfördelningen bland de svarande var jämn med 47 procent män och 53 procent kvinnor. 
Detta går att jämföra med könsfördelningen för Sveriges befolkning som uträknad från SCB:s 
officiella statistik från den 1 januari 2005 var 50,4 procent kvinnor och 49,6 procent män.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Uträkningen bygger på SCB:s siffror från januari 2005, då befolkningen bestod av  9 042 663 personer 
sammanlagt, varav  4 558 878 kvinnor. Källa: http://www.scb.se 19 december 2005 
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Diagram 2: Uppfattning om McDonald’s 

 
På frågan om hur respondenterna uppfattar McDonald’s är typvärdet, det vill säga det 
vanligast förekommande svaret, fem. Även medelvärdet ligger i det området. Våra 
respondenter har alltså en ganska neutral bild av McDonald’s. Värt att notera är att endast två 
personer angav betygen nio eller tio, de högsta betygen i skalan. Detta kan jämföras med att 
sammanlagt tio personer angav de två lägsta betygen.  
 
På frågan om respondenterna känner till Ronald McDonald Hus svarade 76 procent av de 
tillfrågade Ja. Endast 24 procent svarade Nej.  
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Vad tycker du om att McDonalds har tagit initiativ till Ronald McDonald Hus?

 
 

Diagram 3:  Åsikt om McDonald’s initiativ 
 
En klar majoritet av de tillfrågade, 93 procent, svarade att de tycker att McDonald’s initiativ 
till Ronald McDonald Hus är bra. Endast en person svarade nej på denna fråga. Vi fick många 
kommentarer på den här frågan. Av de 80 respondenter som svarade Bra, kommenterade 57 
stycken frågan. Av dem kommenterade 17 stycken ”Bra, men…”, det vill säga de hade ändå 
invändningar. Dessa bestod ofta i att de tycker sig veta att McDonald’s egentligen gör det för 
egen vinnings skull. En kommentar löd:  
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”Bra, men det känns ganska uppenbart att det finns marknadsbakgrunder, 
 det känns inte genuint, men så länge det gynnar någon så är det ju bra.  

Men inte ärligt, de använder det där jävla huset så uppenbart i sin kommunikation  
till kunderna, tänker på Ronald McDonald-dagarna.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 4:  Anledningen till McDonald’s initiativ till Ronald McDonald Hus 

 
Majoriteten av respondenterna svarade neutralt på denna fråga, genom att ange betyget fem. 
Det näst vanligaste svaret var betyg ett, det vill säga ”av rent strategiska skäl”. Medelvärdet 
ligger på 3,9, det vill säga våra respondenter tror att McDonald’s skäl snarare är strategiska än 
godhjärtade. Värt att notera är att betyg nio inte angavs av någon, medan betyg 10 angavs av 
endast en person.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diagram 5: Påverkan av Ronald McDonald Hus på bilden av McDonald’s 
 
Av diagrammet kan utläsas att huvuddelen av de tillfrågade uppgav att initiativet med Ronald 
McDonald Hus inte har påverkat deras bild av McDonald’s. En stor del av de tillfrågade 
svarade att det påverkat dem i positiv riktning, medan endast en person svarade att det 
påverkat negativt.  
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Har Ronald McDonald Hus påverkat din bild av McDonalds?

Om ja, har det påverkat dig positivt eller negativt?
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3.3 Sekundärdata 

3.3.1 Corporate Social Responsibility ur ett konsumentperspektiv 

I uppsatsen Corporate Social Responsibility ur ett konsumentperspektiv undersöker Malmsten 
och Zetterberg (2005) vad konsumenter vet om och hur de värderar socialt ansvartagande 
företag. Vi kommer nedan att presentera delar av deras enkätundersökning då vi anser att den 
på ett intressant sätt kompletterar den empiri som vi har presenterat. 
 
Undersökningen är gjord på 140 personer med en svarsfrekvens på 102 stycken, det vill säga 
73 %. Urvalet har skett på bekvämlighetsbasis och åldersrepresentationen har, liksom i vår 
enkätundersökning, varit snedvriden, med de flesta respondenterna i åldersspannet 20 till 29 
år. För en mer utförlig presentation av de frågor som vi tar upp nedan, se bilaga 4. 
 
I Malmsten och Zetterbergs enkät ställs frågan ”Vilka av följande företag VET du är socialt 
ansvarstagande?” De ger 14 alternativ och McDonald’s är det alternativ som de allra flesta 
känner till med en frekvens på 67 procent. Tvåa kommer Chiquita med 31 procent. 
McDonald’s är också det företag där flest respondenter sett en reklam för företagets sociala 
engagemang (51 procent). 
 
På frågan om vad respondenterna tror är företagens motiv till sitt sociala engagemang svarar 
de flesta att det är för att skapa en positiv bild av företaget (88 procent). Att öka lönsamheten 
tror tio procent är företagens motiv. Att motivera personalen får en procent liksom genuint 
intresse för sociala frågor.  
 
Respondenterna i Malmsten och Zetterbergs enkät håller med om att det är bra med socialt 
ansvarstagande företag men de anser ändå att det i första hand är medborgarna (56 procent), i 
andra hand staten (33 procent), och först i tredje hand näringslivet (2 procent) som bär 
ansvaret för sociala frågor i samhället. Malmsten och Zetterberg påpekar dock att 
respondenterna med medborgarna kan ha menat att både stat och näringsliv består av 
medborgare. 
 
Det som respondenterna upplever som de viktigaste kriterierna för att ett socialt engagemang 
ska kännas trovärdigt är att Pengarna de donerar upplevs nå fram till det välgörande 
ändamålet och att Företagens intentioner känns genuina.  
 
Respondenterna är i första hand intresserade av en varas kvalitet, både när de köper billiga 
och dyra produkter. Att företaget tar socialt ansvar rankas mycket lågt i båda fallen.  
 

3.3.2 Presstexter om Ronald McDonald Barnfond  

Vi har valt att sammanställa de artiklar och insändare som vi funnit i dagspress under en 
fyraveckorsperiod (oktober/november 2005) och som behandlar ämnet Ronald McDonald 
Barnfond. Detta för att återspegla debatten som den ter sig just nu kring Barnfonden, husen 
och lekrummen. Vi beskriver sammanställningarna som debatt därför att det i första hand är 
det som det rör sig om. De neutrala artiklarna är få. Vi vill också påpeka att vi i 
framställningen inte har tagit någon politisk ståndpunkt utan återgett artiklarna så objektivt 
som möjligt och i relation till hur mycket som skrivits utifrån respektive ståndpunkt. De 
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artiklar och inlägg i olika tidningar som vi studerat har huvudsakligen tre olika teman och 
geografiska centra.  
 
Det första är en diskussion kring det nya Ronald McDonald-huset i Linköping. Där 
kommenterar Björn Grip, vänsterpartiets ledamot i landstingsstyrelsen, beslutet om att tacka 
ja till ett anhörighus så här: ”Det här skadar vår trovärdighet i folkhälsofrågorna /…/ 
Sjukvården ska vara ren och skattefinansierad. Nu får det privata kapitalet ytterligare en 
marknad att stoppa goodwill i.” Paul Håkansson, socialdemokrat och ordförande i 
landstingsstyrelsen, replikerar i samma artikel: ”Det finns de som har en annan grundsyn där 
McDonald’s står för hot, mörka krafter och USA. Jag har närmat mig den här frågan utifrån 
vad som är bra för barnen och deras föräldrar.”33 Micke Pihlblad håller med Björn Grip, i en 
annan artikel: ”Det är ju fullständigt orimligt att vi ska samarbeta med en hamburgerkedja 
samtidigt som vi säger åt barn att inte äta snabbmat. Vad blir nästa steg? Ska tobaksbolagen 
sponsra tandläkarna?”34 Enligt Paul Håkansson handlar det dock inte om ett avtal utan att 
landstinget tagit emot en gåva.35 Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia vid Linköpings 
Universitet, har studerat den svenska respektive amerikanska donationskulturen. Han säger: 
”En donation behöver inte vara kopplad till en motprestation av mottagaren. Att skänka 
pengar till sådant som av allmänheten uppfattas som viktigt, som /…/ nu anhörighuset vid 
Universitetssjukhuset, ger företaget goodwill och stärker företaget och det är nog så.”36 Det 
finns även röster som välkomnar ett nytt anhörighus i Linköping. Många av dessa och av dem 
som försvarar Ronald McDonald Barnfond har egen erfarenhet av husen.  
 
Den andra debatten handlar om det kloka i att tacka nej till ett likadant hus vid Norrlands 
Universitetssjukhus i Umeå. I Umeå är många besvikna över att den politiska majoriteten i 
form av socialdemokrater och vänsterpartister tackat nej till ett anhörighus. En arg insändare 
skriver: ”Vänstermajoriteten borde nu presentera förslag till hur boendet för sjuka barn och 
deras familjer från hela Norrland ska förbättras. Och hur mycket det kommer att kosta, när 
gratischansen har försvunnit.”37 Sophie Eriksdotter-Forsman har själv erfarenhet av Ronald 
McDonald Hus. Hon skriver: ”Det är märkligt att landstingen kan tacka nej till sådant som 
de inte kan klarar av att betala själva. /…/ Jag kan förstå problematiken med sponsring men 
samtidigt måste man fundera på vem som drabbas om man håller på principerna.”38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Kindesjö, J 2005, ”McDonalds sammarbete väcker starka känslor”, Extra Östergötland 26 oktober 
34 Pihlblad, M 2005, ”Sponsrat barnhus orsakar splittring i landstinget”, Norrköpings Tidningar, 15 oktober 
35 Nyrinder, E 2005, ”V kritiserar hantering av anhöriga vid US”, Östgöta Correspondenten, 15 oktober 
36 Frankova, V 2005, ”Donationskulturen annorlunda i Sverige”, Norrköpings Tidningar, 15 oktober 
37  ”S-nej till bättre vårdkvalitet”, Norra Västerbotten, 27 oktober2005 
38 Carlsson, U 2005, ”Patienterna drabbas”, Östran, 27 oktober 
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4 TEORI 
 

”There is no such thing as a free lunch.”  
Okänd 

 
* * *     

 
I terorikapitlet presenteras ansvarstagande i termer av etik, etik och företagande och CSR. 

Etik är ett omfattande område. Det vi presenterar är därför bara det som vi anser tillföra något 
till sammanhanget. Detta gäller även för övrig teori. I nästkommande del presenteras gåvan 

och dess konsekvenser, som sedan följs av varumärkesteori. Kapitlet avslutas med en del om 
marknadsföring och kommunikation. 

 
 

4.1 Ansvarstagande 

4.1.1 Etik 

Etik och moral brukar i dagligt tal användas med samma betydelse. Och mycket riktig kan 
båda härledas till samma definition på sitt respektive ursprungsspråk. Etik kommer av 
grekiskans ord för sedelära och karaktär, och moral kommer av latinets ord för sedvänja eller 
konvention. Med tiden har dock en skillnad mellan orden uppkommit. Moral betecknar de 
normer och värderingar som styr vårt beteende, vare sig vi tänker på det eller inte. Etik 
betecknar vår medvetandegjorda moral (Koskinen 1999). Brytting beskriver det som att etiken 

är moralens teori. De två termernas 
förhållande tydliggörs i figur 3 (Brytting 
2005, s 29). 
 
Moralteori är ett mycket stort område, och 
innefattar en uppfattning om vilka 
egenskaper vi skulle vilja se realiserade 
genom vårt handlande, eller i världen 
generellt (Pettit 1991).   
 
Det finns flera etiska principer som bygger 
på olika resonemang. Vi har valt att 
presentera de tre etiska principerna som 
förekommer oftast i litteraturen och som vi 
ser som de mest generella för att förstå 
moralens teori: etik. 
 
Pliktetik kan också kallas för deontologisk 
etik.39 Tännsjö (2002) beskriver det som att 
varje människa har plikter och förbud som 

                                                 
39 Deon betyder plikt och logos lära på grekiska. Alltså läran om plikterna (Koskinen 1999). 

Figur 3: Etik och moral.  
Figuren är inte återgiven i sin helhet. 
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måste följas oavsett vad konsekvenserna blir av dem. Den tyske filosofen Immanuel Kant40 är 
den mest namnkunnige förespråkaren av pliktetik. Kants kategorisk imperativ lyder: ”Handla 
enbart utifrån sådana principer som du skulle vilja se upphöjda till allmän lag” (Brytting 
2005, s 45).  
 
Pliktetiken bygger på universellt giltiga, etiska normer och goda principer. Den bygger också 
på människans egenvärde och att varje person ska behandlas med respekt; värdighet och 
uppriktighet är okränkbara rättigheter. Inom pliktetiken görs också en skillnad mellan djur och 
människor. Djuren är drivna av sina drifter och människan av sitt förnuft. Således kan 
människan själv komma till insikt om sitt moraliska ansvar. Hon ser mord som moraliskt fel 
eftersom hon inte själv vill bli utsatt för det (Brytting 2005). 
 
Utilitarism kan beskrivas som en strävan efter att maximera den sammanlagda nyttan av sina 
handlingar för alla inblandade. Utilitarismen bygger på att en tydlig skillnad görs på vad som 
är rätt och fel; en handling som inte är fel är, per definition, rätt. Vad som är rätt eller fel är 
dock inte generellt utan beror av omständigheterna (Tännsjö 2002). 
 
Utilitarismen är enligt vissa en aspekt av konsekvensetiken (Brytting 2005). Andra beskriver 
konsekvensetiken på samma sätt som utilitarismen beskrivits ovan (Pettit 1991; Koskinen 
1999). Brytting (2005) beskriver hur konsekvensetiska teorier kan delas upp beroende på 
vems nytta som beaktas. Han ger exempel på etisk egoism, där individen handlar för att 
maximera sin egen lycka och etisk partikularism, som syftar till att maximera lyckan för en 
viss grupp människor, till exempel ett lands befolkning eller en ledningsgrupp. Slutligen 
beskriver han etisk universalism som syftar till hela mänsklighetens bästa och således torde 
kunna likställas med utilitarism.  
 
Dygdetik fokuserar, till skillnad från de tidigare exemplen på etik, på vilken typ av människa 
man bör vara (Tännsjö 2002). De två andra teorierna kan kritiseras för att se människan som 
mer rationell än hon är. Förmågan till empati, mod och trygghet tas inte i beaktande över 
huvud taget. Inom dygdetiken försöker man däremot förstå de som handlar och de som är 
berörda; hur ser deras tolkning av omvärlden ut och vilka bevekelsegrunder och avsikter hade 
de? Dessa i-kringliggande faktorer måste beaktas innan vi kan uttala oss om något är rätt eller 
fel. Inom dygdetiken intresserar man sig för det etiska händelseförloppet i sin helhet, från 
varseblivning till reflektion och handling, med fokus på individen (Brytting 2005).  
 
I jämförelse med de två tidigare beskrivna etiska lärorna är dygdetiken mindre konkret och 
ger inte lika enkla svar. Hursthouse (1991) argumenterar att etik inte alltid kan ge ett enkelt 
svar och att detta inte är så konstigt eftersom etiska dilemman kan innebära flera dimensioner 
och vinklingar. Att handla rätt är svårt och kräver mycket visdom, skriver hon, och belyser 
detta genom att påpeka att det finns unga matematiska genier men att hon aldrig stött på ett 
ungt moraliskt geni. Brytting (2005, s 53) beskriver: ”Som barn fostras man in i dygderna. 
Som vuxen tränar man upp dem genom att praktisera dem.”  Han påpekar vidare att det krävs 
goda förebilder för att konkretisera moralen (Brytting 2005) . 
 
 

                                                 
40 1724 - 1804 
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4.1.2 Etik och företagande 

Att tillämpa etik på ekonomisk teori på kan vara problematiskt. Brytting (2005) förklarar detta 
med utgångspunkt i att ett företags vinst kalkyleras i en rationell cost/benefit-modell. Om vi 
jämför denna kalkyl med den utilitaristiska nyttomaximeringen, framstår den ekonomiska 
modellen som något mager (Brytting 2005). Som vi beskrivit i etikkapitlet, mäter den 
utilitaristiska nyttomaximeringen alla inblandade parters vinst och/eller förlust. Således ger 
den en mycket bättre helhetsbild av situationen än en enkel företagsekonomisk cost/benefit-
modell som enbart beskriver hur företaget påverkas. 
 
Ytterligare komplikationer tas upp av Simon et al (Smith 1990), som menar att företag inte 
har kompetens att ta itu med sociala frågor. Andra har större kännedom och har också 
kompetensen att göra det bättre. Inkompetenta försök att göra insatser i samhället kan ses som 
slöseri med ägarnas pengar (Smith 1990). 
 

4.1.3 Corporate Social Responsibility  

CSR beskrivs av Beesley och Evans (Smith 1990, s 47) som ”ett element i strategin för 
maktkontroll och en stabil utveckling”. CSR är en förkortning av den engelska termen 
Corporate Social Responsibility, som översätts ordagrant till svenska: företags sociala 
ansvarstagande.  
 
Kotler och Lees (2005) definition av CSR lyder ”…a commitment to improve community 
well-being through discretionary business practices and contributions of corporate 
resources”. De påpekar att discretionary 41 har betydelsen av ett frivilligt engagemang och att 
CSR inte inbegriper sådant som lagen kräver av företag. I community well-being inkluderas 
både mänskliga och miljömässiga 
aspekter.   
 
Löhman & Steinholz menar att 
CSR är något som måste 
genomsyra hela företaget eftersom 
det påverkar olika funktioner. CSR 
avser relationen till samtliga 
företagets intressenter (Löhman & 
Steinholtz). Figuren här intill 
åskådliggör förhållandet mellan 
företaget och dess intressenter 
(Brytting, 2005, s 159).   
 
Den svenska termen socialt 
ansvarstagande innefattar enligt 
Löhman och Steinholtz (2001) inte 
fullt så mycket som termen CSR. Det framgår av deras definition av begreppet: ”CSR är 
frivilligt ansvar som går längre än vad lagen kräver och som tas i relation till företagets 
intressenter” (Löhman & Steinholtz 2003, s 108). Att ta frivilligt ansvar är inte enkelt. Valet 
att göra det kan medföra beröm, men också kritik och krav på strukturerade resonemang om 
anledningarna bakom CSR-initiativet. Att både ta ansvar och samtidigt tjäna pengar upplevs 

                                                 
41 Discretionary: adj godtycklig;oinskränkt (Petti et al 1999) 
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Figur 4:  Intressentmodellen. 
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därför många gånger reflexmässigt som komplicerat, eller till och med omöjligt. Det förefaller 
helt enkelt som att man inte får bli rik på etik (Löhman & Steinholz 2003).  
 
Löhman och Steinholz (2003) behandlar utvecklingen av CSR och skriver att den delvis kan 
förklaras av att frihet och ansvar har flyttats från den politiska nivån till den individuella. 
Allmänheten behöver då företag genom vilka de kan kanalisera sitt engagemang. För att 
kunna göra aktiva val måste allmänheten känna till hur företagen jobbar med CSR. Därför är 
det viktigt att kunna kommunicera med intressegrupperna. Detta bör göras på ett öppet, tydligt 
och respektfullt sätt. Grunden för en god kommunikation är ett genomtänkt CSR-arbete. För 
att lyckas med detta måste företaget förstå de interagerande relationer som det befinner sig i, 
och att använda sig av dem (Löhman & Steinholz 2003).  
 
Kotler och Lee delar upp CSR-arbete i sex olika CSR-initiativ (Corporate Social Initiatives) 
varav vi inom ramen för denna uppsats endast kommer att beröra syftesfrämjande 
marknadsföring (cause related marketing).42 Mer om det området presenteras i kapitel 4.4.3 
Cause Related Marketing. 
 

4.2 Gåvan 

4.2.1 Fenomenet gåvan 

Gåvan är ett socialt fenomen som består av utbyte och avtal människor emellan (Mauss 1990). 
Utbytet av ägodelar och rikedomar, varor och andra ekonomiskt nyttiga ting bildar enligt 
Mauss (1990, s 5) ”ett system av totala tjänster”.  
 
I teorin är gåvor frivilliga, men i verkligheten åtföljs gåvan av själva gesten som det innebär 
att ge. Därför är gåvan också en yttring om artighet, formalitet, skyldighet och ekonomiskt 
egennytta (Mauss 1990). Douglas (Mauss 1990) skriver i sin tolkning av Mauss teorier, att om 
vi envisas med att tänka på gåvor som fria och rena kommer vi att misslyckas i att känna igen 
de stora utbyteskretslopp som samhället utgörs av.  
 
Varje gåva är del av ett system av reciprocitet. Det innebär att vi måste återgälda det som 
någon har gett oss (Cialdini 1993). Ett återgäldande behöver inte vara av ekonomisk karaktär, 
det kan också handla om lönsamma relationer. I vissa fall är återgäldandet likvärdigt och 
resulterar i ett stabilt statussystem. I andra fall överskrider den återgäldade gåvan värdet av 
den första gåvan, vilket kan resultera i en stegrande hederskamp mellan de involverade 
parterna (Mauss 1990). 
 
Samhällen har utvecklats genom att dess medlemmar har lyckats stabilisera förhållandet 
mellan givande, mottagande och slutligen återgäldande (Mauss 1990). De förfinade och 
samordnade systemen för bistånd, gåvor och handel som finns i moderna samhällen grundar 
sig alla i reciprocitet. Enligt Tiger och Fox (Cialdini 1993) är reciprocitet den mekanism som 
möjliggör uppdelningen av arbete, utbytet av varor och tjänster. Utan reciprocitet skulle det 
vara svårt för en person att överhuvudtaget kunna initiera en relation utan att riskera att 
utnyttjas eller förlora något. Reciprocitet minskar de naturliga hindren för affärer och avtal 

                                                 
42 De övriga fem är: social företagsmarknadsföring (corporate social marketing), företagsfilantropi (corporate 
philantropy), syftesfrämjande (cause promotion), samhällsvolontärer (community volunteering) och socialt 
ansvarstagande företagsamhet (socially responsible business practices). 
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mellan individer (Cialdini 1993) och gör det möjligt för dem att ge utan att offra sig för 
varandra (Mauss 1990). Det har medfört omfattande fördelar för samhället. Principen om 
reciprocitet lärs in genom kulturen och är djupt rotad i oss (Cialdini 1993). Sociologer, bland 
andra Gouldner (Cialdini 1993), hävdar att det inte finns något samhälle som inte följer regeln 
om reciprocitet.  
 

4.2.2 Konsekvenser av gåvan 

Känsla av skuld som hör ihop med reciprocitet är genomgripande i mänsklig kultur. Men 
skuldkänslor kan uppkomma också när någon gör oss en oombedd tjänst. Att detta är möjligt 
beror på att regeln om reciprocitet endast innebär att någon ska ha gjort något för oss. Det 
behöver inte innebära att vi ska ha efterfrågat det (Cialdini 1993). 
 
En oåtergäldad gåva förnedrar enligt Mauss den som tar emot den (1990). Den oåtergäldade 
gåvan ställer mottagaren i en underlägsen position, särskilt när den tagits emot utan tanke på 
att återgäldas. Från barnsben har vi tränats i att ogilla att stå någon i skuld. Av den enda 
anledning kan vi därför acceptera att utföra en större prestation än den som vi mottagit, endast 
i syfte att frigöra oss från den psykologiska bördan av skuld (Cialdini 1993).  
 
Genom reciprocitet kan man som mottagare lätt bli manipulerad till ett ojämnt utbyte av dem 
som syftar att utnyttja reciprocitetsregeln Gåvan bör därför mötas på samma grunder. Om 
man ser att gåvan eller tjänsten är menad att sätta en i skuld, ska man bortse från 
reciprocitetsregeln och ignorera återgäldandet (Cialdini 1993). 
 
Reciprocitet gäller gåvor, inte kommersiella varor. Det finns en stark drift att återgälda en 
gåva, även en oönskad sådan, men det finns däremot ingen påtryckning att till exempel köpa 
en kommersiell produkt som man inte vill ha (Cialdini 1993). Givande kan vara ett tufft 
område att handskas med för företag. Ju större värde gåvan har, desto mindre etiskt anses det 
vara att ge. Dessutom anses det mindre etiskt att ge till befintliga kunder än till potentiella 
kunder. Många företag har regler som uttryckligen förbjuder att ge eller ta emot gåvor 
(Bradburn, 2001).  
 

4.3 Varumärket 

Ett företagets identitet utgörs av 
dess självbild, och besvarar frågan 
vem jag är. Företagets profil består 
av hur företaget önskar bli sett och 
uppfattat (Vem vill jag vara?). 
Imagen utgörs av omvärldens 
uppfattning om företaget. I en 
välintegrerad verksamhet samman-
faller imagen med företagets 
identitet och profil. Det vanliga är 
dock att det finns en viss 
diskrepans. Avvikelser kan dock 
skapa problem.  I figur 5 visas de 
möjliga avvikelserna med ytorna 
A, B och C (Holm 2002, s 74). 

B
C

A
Profil

Identitet 

Image 

Figur 5: Integration av identitet, profil och image.
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A innebär att profilen har täckning i identiteten samtidigt som detta inte uppfattas, accepteras 
eller förstås av omvärlden. I B överensstämmer omvärldsbilden med den av företaget 
eftersträvade men ej faktiska situationen. I läge C har omvärlden inte samma uppfattning om 
företaget som det har om sig själv (Holm 2002). 
 

4.3.1 Globala varumärken och varumärkesutvidgning 

Ett varumärke mäts i tre variabler; innehåll, preferens och styrka. Innehåll innebär vad 
varumärket anses stå för enligt allmänheten. Preferens visar om varumärket uppfattas som 
positivt eller negativt och till hur stor grad. Styrka innebär just styrkan i allmänhetens åsikter 
om varumärket (Riezebohs 2003). Ett varumärke kan ha mycket starka associationer, men om 
preferensen är låg behöver det inte vara positivt. Ett framgångsrikt varumärke har stora 
konkurrensmässiga fördelar. Det ger varumärket ett ökat värde för konsumenterna så att en 
varumärkt produkterna eller service är värd mer än enbart produkten i sig (Riezebos 2003).   
 
Ett starkt varumärke lämpar sig bra för utvidgning. Det kan ske på flera sätt; i samarbete med 
andra, redan existerande varumärken, eller utifrån det egna varumärket (Riezebos 2003). 
Riezebos presenterar tre olika strategier för varumärkesutvidgning: extension-strategi 
(flerproduktsstrategi), endorsement-strategi (företagsgarantstrategi) och enskilt varumärke. 
Extension-strategi innebär att ett redan existerande varumärkesnamn utvidgas till att innefatta 
en ny produkt. Till exempel när Mars choklad utvidgades till Mars glass. Samma namn 
används för båda produkter och den nya produkten är starkt knuten till ursprungsprodukten, 
vilket ställer höga krav på passform och innebär stor sannolikhet för imageöverföring. Å 
andra sidan är marknadsföringsbudgeten låg och den nya produkten har stor potential att 
lyckas (Riezebos 2003).  
 
Endorsement-strategin innebär att produkten inte är lika starkt kopplad till 
ursprungsprodukten. Det nya produktnamnet är ett annat, men namnet på varumärket är ofta 
med som en garant. Till exempel står Nestlé som garant för Nescafé. En anledning till att 
använda denna strategi är för att stimulera acceptansen och försäljningen för det nya 
varumärket genom att det får stöd av ett redan etablerat varumärke. Från 
ursprungsvarumärkets sida är det ett sätt att utvidga varumärket. Det är också ett sätt att 
tydliggöra för konsumenterna att produkterna hör ihop (Riezebos 2003).  
 
Ett enskilt varumärke innebär att ett helt nytt varumärke lanseras utan stöd av andra 
etablerade märken. Detta är en kostsam strategi som har dåliga möjligheter att lyckas 
(Riezebos 2003).   
 
Anledningen till att de två andra strategierna har större möjlighet att lyckas är att den nya 
produkten får stöd av ett redan etablerat varumärke. Överföringen av värde går från 
ursprungsvarumärket till det nya varumärket/produkten. Men överföringen av associationer 
kan även gå i andra riktningen. Vi kommer hädanefter att tala om spill over-effekt som ett 
sammanfattande ord för båda typer av associationsöverföringar.  
 
Spill over-effekter kan vara båda positiva och negativa. Eftersom de grundar sig på 
konsumenternas uppfattning om varumärkena kan det vara svårt för företaget att påverka. 
Uppkomsten av spill over-effekter mellan varumärken kräver en tydlig koppling mellan den 
som påverkar och den som blir påverkad. Denna koppling kan till exempel vara liknande eller 
samma varumärkesnamn som tydliggör att de hör ihop. Det krävs också att ursprungskällan 
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för varumärkesöverföringen framkallar tydliga och starka associationer. Om inte, finns det 
ingenting att överföra och överföringen uteblir. 
 
Hur en varumärkesutvidgning uppfattas av konsumenten beror enligt Uggla på tre 
huvudsakliga skäl, nämligen varumärkets identitet, associationerna hos kategorin där 
utvidgningen sker och utvidgningens passform och innehåll.  
 
Varumärkets identitet grundar sig på kärnan i varumärket. Kärnan kan bestå av generella 
värden eller specifika värderingar. Det avgörande är att företaget förmår att leva upp till 
värderingarna (Uggla 2002) och att konsumenterna upplever företaget så som det vill bli 
upplevt. Konsumenterna kan ha blivit påverkade av media eller av andra konsumenter och 
deras bild av varumärket behöver inte alls överensstämma med den identitet som företaget vill 
skapa kring varumärket. Konsumenternas attityder till varumärket är till slut avgörande för 
om varumärket lämpar sig för en utvidgning (Uggla 2002).  
 
Associationerna till produktkategorin utan hänsyn till varumärket är något som, enligt Uggla, 
ofta glöms bort vid en varumärkesutvidgningsanalys. Passar produktkategorin hos 
ursprungsvarumärket med kategorin för den nya produkten? Olika produkter kan ha olika 
nivåer av symbolvärde. En bil har högt symbolvärde, det vill säga rika och djupa 
associationer, medan en socka har mycket låg symbolfaktor.  
 
Passformen och innehållet hos utvidgningen förutsäger hur bra den nya produkten kommer att 
bindas samman med den ursprungliga. Dessa komponenter kommer att bilda en brygga i 
konsumentens medvetande mellan ursprungsvarumärkets kärnvärden och de associationer 
som redan finns inom produktkategorin dit varumärket ska förflyttas. Graden av acceptans 
hos kunden kommer att bero på hur väl hon anser att produktkategorierna passar ihop med 
varandra och med varumärket, utifrån kundens preferenser och förväntningar. Utvidgningen 
måste framstå som logisk och trovärdig för konsumenten (Uggla 2002). Enligt Baumgarth 
(2004) är den logiska passformen det viktigaste attributet för en lyckad 
varumärkesutvidgning. Ett starkt varumärke rankas som näst viktigast.  
 
Ytterliggare en faktor för en lyckad utvidgning är att ge information om den. Detta är ett 
effektivt sätt att förhindra att negativa associationer överförs till det nya varumärket. Det 
hjälper dock inte att påtala de goda egenskaperna i kärnvärdet hos ursprungsvarumärket; 
kunderna har redan sin bestämda åsikt om sin syn på varumärket (Uggla 2002).   
 
En misslyckad varumärkesutvidgning kan bero på att den uppfattas som motsägelsefull, att 
den inte tillför något på grund av dåliga kvalitetsassociationer eller att företaget inte uppfattas 
ha tillräcklig kompetens inom området. En lyckad utvidgning kräver ett brett och kraftfullt 
varumärke (Uggla 2002). 
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4.4 Marknadskommunikation 

4.4.1 PR 

Enligt Kitchen och de Pelsmacker (2004) är det huvudsakliga syftet med 
marknadskommunikation att addera värden till en produkt. Marknadskommunikationen 
innefattar bland annat PR och sponsring. PR sprids i huvudsak genom media. Detta medför att 
företaget inte har kontroll över när eller vilka delar av materialet som publiceras utifrån det 
material som presenterats till media. Information som kommuniceras via media anses vara 
mer trovärdigt än om det skulle komma direkt från företaget (Baker 2000). 
 
PR nyttjas för att bygga och underhålla relationer med företagets nyckelintressenter. Syftet 
med PR är, enligt de Pelsmacker et al (Kitchen & de Pelsmacker 2004, s 84), att informera, 
synas, underhålla eller förbättra attityder, bygga företagets image och bygga goodwill.  
 
Vid utformning av marknadsföring bör man ta hänsyn till huruvida mottagaren är mottaglig 
för marknadsföringen (Kitchen & de Pelsmacker 2004). En annan viktig aspekt att ta hänsyn 
till är kultur. Kultur påverkar värderingar, attityder och beteende. Därför kan internationell 
kommunikation som fokuserar på aspekter av en specifik kultur ha begränsad effektivitet 
(Cowking & Hankinson 1996).  
 

4.4.2  Sponsring 

Sponsring är en typ av marknadsföring som har till syfte att förstärka varumärkeskännedom, 
bygga image och skapa publicitet (Owusu-Frimpong 2000). Cowking och Hankinson (1996) 
framhåller att sponsring är en väletablerad metod för att kommunicera med utvalda 
målgrupper och ett utmärkt sätt att marknadsföra ett varumärke. Genom att associera sitt 
företag eller varumärke med olika aktiviteter söker sponsorer goodwill bland publik, 
medarbetare, kunder eller leverantörer. Det är dock avgörande att man har en klar bild av 
vilket budskap man vill sända till vilka målgrupper (Owusu-Frimpong 2000). 
 
Sponsring är ett kraftfullt verktyg för att bygga image eftersom det på ett effektivt sätt kopplar 
ihop varumärket till ett specifikt marknadssegment (Kitchen & de Pelsmacker 2004). Detta 
eftersom en länk skapas mellan det som sponsras och det sponsrande varumärket. Attribut och 
värden från båda dessa blir då en gemensam resurs (Cowking & Hankinson 1996). Genom att 
varumärket exponeras i en kontext med hög involveringspotential, som exempelvis fotboll, 
blir effekten av kommunikationen stark. Att varumärket dessutom exponeras för målgruppen 
genom en tredje part kan leda till en högre grad av trovärdighet för varumärket (Kitchen & de 
Palsnecker 2004).   
 
Det finns, enligt Kitchen och de Palsnecker (2004), tre huvudsakliga typer av sponsring: 
TV/radio-sponsring, eventsponsring och cause-related sponsring. I sin enklaste form innebär 
cause related sponsring att man stödjer en god sak eller organisation. Ett företag kan också 
engagera sig i ett socialt ansvartagande projekt som bygger på etiska värderingar. Innebörden 
av begreppet cause related sponsring ligger nära innebörden för cause related marketing. 
 
Om implementering sker på ett riktigt sätt kan cause related sponsring ha mycket positiva 
effekter. Dock bör ett företag som engagerar sig i den typen av sponsring följa ett antal viktiga 
principer; transparens, uppriktighet, ömsesidig respekt och ömsesidig nytta. I annat fall kan 
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hela initiativet resultera i att företaget och dess varumärken får ett rykte om sig att vara 
opportunistiska och oärliga (Kitchen & de Palsnecker 2004). 
 

4.4.3  Cause Related Marketing 

Cause Related Marketing (CRM) definieras av Pringle och Thompson som ”a commercial 
activity by which business and charities form partnership with each other to market an image, 
product or service for mutual benefit”  (1999, s 101). 
Ett typiskt exempel på CRM är att ett företag under en begränsad tidsperiod ger en del av sin 
försäljningsvinst till ett välgörande ändamål (Kotler & Lee 2005). Det budskap som förmedlas 
till konsumenterna är exempelvis: För varje såld TV den här månaden ger vi 20 kronor till 
Unicef. Denna typ av CRM kan beskrivas som samarbete för välgörenhet och bygger på att ett 
företag, i vårt fall TV-försäljaren, samarbetar med en välgörenhetsorganisation. Fördelar med 
detta är att välgörenhetsorganisationen redan har ett etablerat varumärke och således tillför 
trovärdighet till samarbetet (Pringle & Thompson 1999). Dessutom är fördelen med detta 
enligt Per Westberg att båda organisationerna då kan fokusera på sin respektive 
kärnverksamhet och det de gör bäst. 
 
Ett annat sätt att arbeta med CRM är att företaget själv åtar sig både uppgiften som 
partnerföretag och som välgörenhetsorganisation. Denna typ av CRM ligger nära det som vi 
har definierat som social sponsring.43 Fördelen är naturligtvis att man undviker inblandning av 
en annan organisation och att arbetet således anses gå lättare. Dock kräver det stort stöd från 
medarbetare och ägare. En annan fördel är tydligheten i avsändare; när resultatet blir gott 
kommer detta att vara fördelaktigt för företaget. Å andra sidan utgör det också en större risk 
för varumärket i det fall då samarbetet skulle ses som misslyckat. En välgörenhetsorganisation 
att dela skulden med kan vara positivt om samarbetet skulle drabbas av negativ PR. Ett 
varumärke som redan är starkt är också mer tåligt för kritik och misstag tack vare sin status 
och den trovärdighet som byggts upp kring varumärket (Pringle & Thompson 1999). Om en 
skandal skulle ske kan det skada kundernas förtroende i många år. Företag som visar på ett 
långsiktigt ansvarstagande har dock bättre förutsättningar att lyckas (Mohr & Webb 1998). 
  
Mohr och Webb (1998) har undersökt vilka faktorer som är viktiga för en framgångsrik 
CRM-kampanj. Några av slutsatserna var att de som är skeptiska mot CRM påverkas med 
mindre sannolikhet positivt av en CRM-kampanj än andra konsumenter, samt att en 
uppfattning om hög nivå av ärlighet i en CRM-kampanj påverkar konsumenterna positivt. 
 

4.4.4  Kommunikation och tolkning 

Duncan (Kitchen & de Pelsmacker 2004, s 20) påtalar att kommunikation är grunden för alla 
mänskliga relationer och innefattar utbyte av information, idéer eller känslor. Schramm 
(Baker 2000, s 11) definierar kommunikation som den process genom vilken en entydig bild 
skapas mellan avsändare och mottagare. 
 
Två dominerande skolor finns inom kommunikationsteori, processkolan och den semiotiska 
skolan. Enligt processkolan är meddelandet vad sändaren lägger i det, oavsett hur han gör det. 
För semiotikskolan är det däremot tolkningen av meddelandet som är det avgörande för 
kommunikationen (Fiske 2001). Semiotiken studerar relationen mellan tecken och symboler, 

                                                 
43 Se definition i kapitel 1. 
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samt deras roll i meningsskapande och betydelse. Enligt den semiotiska teoretikern Charles 
Sanders Pierce har alla budskap tre grundläggande komponenter: ett objekt, ett tecken och en 
interpretant (Solomon 2002).  Ett tecken betecknar något annat än sig självt – objektet, och det 
får en effekt i användarens medvetande – interpretanten. Interpretanten är inte tecknets 
användare utan en mental föreställning som skapats både av tecknet och av användarens 
erfarenhet av objektet. Denotation beskriver förhållandet mellan det betecknande (tecknet) 
och det betecknade (objektet) och avser tecknets förnuftiga, uppenbara betydelse. 
Konnotation beskriver det samspel som sker när tecknet möter användarens uppfattningar 
eller känslor och värderingar som gäller i kulturen (Fiske 2001). 
 
Enligt semiotiken tillämpar meddelandets mottagare aspekter av sin kulturella erfarenhet på 
de koder och tecken som meddelandet består av. Därigenom har mottgaren en viktigare roll än 
avsändaren i resultatet av kommunikationen. Eftersom människor tolkar tecken och symboler 
olika beroende på erfarenhet, kultur och normer (Fiske 2001), kan effektiv kommunikation 
bara uppstå om den utgår från mottagarens perspektiv (Bruce Litton 2001). Edfelt (1992) 
menar så, i enlighet med den semiotiska skolan, att all kommunikation beror på mottagarens 
villkor. 
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5 ANALYS 
 

”Mycket gott kan göras här i världen  
om man inte fäster sig alltför mycket vid vem som får äran”  

Jesuitisk sentens 
 

* * *     
 

I analyskapitlet kommer vi att med hjälp av teorin tolka den insamlade empirin. Vi har valt att 
dela in kapitlet utifrån de mest tydliga tendenser som vi har sett i vår empiri.  Vi kommer att 

ta upp aspekter på varumärke, image, gåvan, givaren och trovärdighet. 
 
 
 
Att McDonald’s varumärke har mycket hög igenkänningsfaktor är ingen nyhet men något 
som vi fått bekräftat även av våra respondenter. Undersökningar har visat att McDonald’s 
varumärke är mycket starkt med en niondeplacering på världsmarknaden. Uppfattningen om 
varumärket ligger, som vi tidigare har visat, på ett medelbetyg. Det finns såväl positiva 
aspekter som negativa. En av respondenternas kommentar visar tydligt på det: ”Det är lite av 
en hatkärlek” (Jennie). 
 
McDonald’s säger sig vara ett ansvarsfullt företag som ger tillbaka till samhället. Vi har dock 
sett flera tydliga exempel på att McDonald’s image (hur de uppfattas) inte stämmer med deras 
profil (hur de vill vara).44 Våra respondenter ser McDonald’s som ett företag som genom att 
överhuvudtaget finnas har en negativ inverkan på samhället. Respondenterna ställde många 
gånger, och ofta undermedvetet, McDonald’s till svars för både ohälsa och fetma. De sade att 
McDonald’s har oförtjänt dåligt rykte och att det är varje persons ansvar vad man äter, men 
de kom ändå inte ifrån att McDonald’s affärsområde inte är hälsosamt i sig. ”De bidrar ju 
inte direkt till ett hälsosamt samhälle genom att bedriva sin business” (Klara). Kommentaren 
att man i första hand bör se om sitt eget hus var vanlig. ”Det är bättre att hålla en jämn hög 
profil än att man är etisk på ett smalt område” (Johanna).  
 
Zetterbergs och Malmstens empiri visar att många människor känner till att McDonald’s är ett 
ansvarsfullt företag och att över hälften av de tillfrågade också kan minnas att de sett reklam 
om McDonald’s sociala engagemang.45 Detta kan tyckas motsäga vår empiri. Men det är 
skillnad på att känna till att McDonald’s är ett ansvarfullt företag och att tycka att det är det. 
McDonald’s upplevs snarare som marknadsanpassat; det marknaden kräver lever de upp till. 
Våra respondenters spontana syn på McDonald’s som ett måttligt ansvarsfullt företag tyder på 
att kännedom om engagemang inte behöver betyda att uppfattningen om företaget påverkas.  
 
Vår tolkning av detta är att våra respondenter skulle klassificera företaget som ett företag som 
ser etik som ett nödvändigt ont, det vill säga, på en trea, i den tregradiga skala som Gösta 
Tingström och Etikakademien tillämpar. Till skillnad från våra respondenter skulle vi, efter 
                                                 
44 Vi antar här att det är profilen och inte identiteten (vilka de är) som uppfattas olika. Eftersom vi inte har 
tillräckligt god insyn i företaget kan vi inte uttala oss om exakt vilka de är och måste därför nöja oss med att 
jämföra med vilka de vill vara vilket vi anser oss kunna uttala oss om i större utsträckning.  
45 För Malmstens och Zetterbergs undersökningsresultat i sin helhet, se bilaga 4. 
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den information som vi har tagit del av, snarare kategorisera McDonald’s som ett företag som 
ser etik som ett instrumentellt värde, alltså en tvåa på skalan. Detta faktum visar att vi i det 
här fallet har blivit mer positiva till följd av den utökade information som vi fått tillgång till. 
Således skulle kommunikation kunna ses som en positiv faktor. Respondenternas bild av 
McDonald’s i relation till Ronald McDonald visade sig vara förknippad med ett flertal 
aspekter som vi analyserar närmare nedan. 
 

5.1 Varumärke och image 

Att McDonald’s ger pengar till ett anhörighus tolkas inte som en del i ett ansvarsfullt företags 
arbete, utan som en ursäktande åtgärd av våra respondenter ”De måste sköta sig snyggt för att 
väga upp den dåliga maten” (Klara). Uppfattningen om den dåliga maten verkar således ge 
större genomslag än kännedomen om de sociala åtaganden som McDonald’s tar. Det som 
McDonald’s ser som socialt ansvarstagande arbete, uppfattas av allmänheten som 
profileringsarbete med syftet att skapa gynnsammast möjliga bild av företaget.  
 
Ett starkt varumärke ger möjlighet till utvidgning. Initiativet till Ronald McDonald Hus kan 
ses som en typ av varumärkesutvidgning med endorsementstrategi. Om man tillämpar 
varumärkesutvidgningsteori på fenomenet, skulle strategin stimulera acceptansen för det nya 
varumärket, det vill säga för Ronald McDonald Barnfond i det här fallet. Det viktigaste vid en 
varumärkesutvidgning är den logiska passformen. Det betyder att McDonald’s kärnvärden 
måste höra ihop med den produktkategori som företaget utvidgar sig till, i det här fallet 
omsorg, och skapa en brygga i folks medvetanden. Endast ett fåtal av våra 
fokusgruppsdeltagare tyckte att den här kopplingen fanns. De kärnvärden som förknippades 
med McDonald’s var kopplade till snabb och fet mat. Ronald McDonald förknippades med 
sjukhus och sjuka barn. Därför gjorde de allra flesta av respondenterna kopplingen mellan 
fetma och sjukhus. ”Det känns som att de först skapar sjukdomar med onyttig mat och sedan 
hjälper sjuka barn” (Jonas). Endast ett fåtal av våra fokusgruppsdeltagare kunde se 
kopplingen mellan McDonald’s omtanke om barn (bollhav i varje restaurang, ofta en lekpark 
utomhus, barnkalas) och Ronald McDonald Hus. Vissa såg det också ur barnens synvinkel: 
”Om alla barn förknippar McDonald’s med något positivt och man berättar att de ska få bo 
på Ronald McDonald-huset, då kanske det känns bättre.” (Rosemary). 
 
McDonald’s varumärke visar sig i det här fallet ha större påverkan på Ronald McDonald än 
tvärtom. Ett starkt varumärke påverkas i mindre grad av yttre faktor vilket gör att varumärket 
bättre kan motstå skandaler. Det kan dock också skapa oönskade varumärkeseffekter genom 
att positiva faktorer får svårare att påverka. Eftersom Ronald McDonald:s varumärke har visat 
sig vara så mycket svagare än McDonald’s påverkas Ronald McDonald:s varumärke i högre 
grad av spillover-effekter än vice versa. Vår undersökning har visat att Ronald McDonald ger 
positivare associationer än McDonald’s, vilket får oss att anta att McDonald’s gärna skulle se 
att spillover-effekterna snarare skulle gå från Ronald McDonald till McDonald’s. 
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5.2 Att ge och att få 

Vi har uppmärksammat att våra respondenter är mycket skeptiska mot företagens intentioner. 
De verkar ta för givet att företag, och i synnerhet McDonald’s, endast drivs av ett mål: 
ekonomisk vinst. Fler tror att företaget ger mer av strategiska än av godhjärtade skäl. 
 
Inför beslutet att ta socialt ansvar finns det anledning för företaget att tänka över vad de vill 
med initiativet. Vill man öka vinsten, skapa goodwill eller göra gott? En enkel 
cost/benefitmodell för ett företag som väljer mellan att ge och inte ge, skulle antagligen visa 
att det är bättre att inte ge eftersom det är kostsamt att ge och svårt att mäta effekterna. 
Cost/benefitmodellen innefattar dock endast företagets situation och kan således ses som en 
etiskt partikulariserad mätmodell där den största möjliga lyckan för företaget själv och dess 
ägare står i fokus. Ändå är det många företag som ger och som tar socialt ansvar, vilket kan 
tyda på att många företag använder en utilitaristisk modell och söker den största lyckan för 
hela samhället. Eller är det så att givande faktiskt påverkar den företagsspecifika 
cost/benefitmodellen positivt?  
 
I såväl fokusgrupperna som i enkäten har våra respondenter kommenterat att de tror att 
McDonald’s förväntar sig någonting i utbyte för sitt givande. De antog att utbytet antingen 
bestod av goodwill eller av ekonomisk vinst. När ett företag ger utan explicit krav på 
återgäldande, ställs våra respondenter frågande till deras syfte. Om företagets syfte enbart är 
att få goodwill krävs det att allmänheten känner till att företaget ger. Det finns dock anledning 
att tro att själva givandet och inte önskan om goodwill är det som företaget vill kommunicera. 
Om allmänheten uppfattar att företagets syfte är att få goodwill upplever de sannolikt syftet 
som mindre trovärdigt och möjligheterna för företaget att få goodwill minskar. Reciprociteten 
kan sägas vara dold eftersom den undanhålls för allmänheten och eftersom det man 
eftersträvar är det till synes enkla och billiga i att allmänheten vet att man har gjort något gott. 
Detta framhävs även av Hans Sjögren som citeras i Norrköpings Tidningar.  
 
Motprestationen av en gåva kan utgöras av att lönsamma relationer säkerställs. Goodwill kan 
sägas vara en sådan form av lönsam relation. Iréne Lederhausen sade att hon absolut tycker 
att McDonald’s ska få goodwill eftersom de faktiskt hjälper människor i nöd. Då McDonald’s 
har valt att döpa barnfonden och husen till Ronald McDonald är det tydligt att McDonald’s är 
mån om att medvetandegöra kopplingen dem emellan. Utifrån detta anser vi att McDonald’s 
genom Ronald McDonald’s Barnfond vill, åtminstone delvis, få goodwill. Detta väcker frågor 
om vad McDonald’s har för syfte med sitt initiativ.  
 
Den allmänna uppfattningen om McDonald’s syfte beror på hur de kommunicerar sitt 
initiativ. Att man, som Iréne Lederhausen berättat, håller en låg profil har resulterat i att 
respondenterna förvisso gör en tydlig koppling mellan McDonald och Ronald McDonald Hus 
(huvudsakligen på grund av namnet) men inte alltid vet vad denna koppling innebär. 
Avsaknaden av en tydlig koppling mellan McDonald’s kärnverksamhet och Ronald 
McDonald Hus gör våra respondenter förbryllade. Om syftet från början var att göra nytta 
kanske företaget skulle ha lagt mindre vikt vid att kopplingen mellan namnen McDonald’s 
och Ronald McDonald skulle vara tydlig. Detta skulle då talat för ett godhjärtat syfte och göra 
initiativet trovärdigt. Å andra sidan förvirrar bristen på koppling många respondenter och 
väcker misstänksamhet gentemot företagets syfte. Kommunikation skulle här kunna bidra till 
att klargöra kopplingen mellan McDonald’s och Ronald McDonald för allmänheten.  
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I samtalen med respondenterna visade det sig att många var skeptiska mot marknadsföring av 
ansvarstagande. Det fick många att ifrågasätta företagets syfte. Johanna uttryckte sig så här: 
”Om man skänker pengar… utan att berätta det för någon, då är det ju ren godhet.” David N 
förde resonemanget vidare: ”Om man måste förmedla att man är god, då är man inte det.” Vi 
tolkar det här som att syftet skulle uppfattas som mer filantropiskt om företaget inte 
kommunicerade. Det andra uttalandet skulle kunna tolkas som ett uttryck för den så kallade 
jantelagen; att det du gör är mindre bra om du berättar eller skryter om det.  
 
Att kommunicera eller inte har även betydelse av ekonomiska skäl, eftersom 
marknadskommunikation kostar pengar. Även om Ronald McDonald Barnfond hittills enbart 
annonserat om de fått annonsplatsen gratis är det ingenting som allmänheten känner till. Om 
syftet är att göra gott tycker många istället att man bör satsa sina pengar på just välgörenhet 
och inte på marknadskommunikation. Westberg påpekade dock att kommunikation krävs för 
att organisationer som arbetar med givande överhuvudtaget ska kunna samla in pengar. Detta 
eftersom de flesta människor inte ger spontant. Frågan om kommunikation är således 
komplicerad. 
 

5.3 Kommersiell givare 

Respondenterna har lättare att förknippa McDonald’s initiativ till en kommersiell baktanke än 
till filantropi. Så här beskriver en fokusgruppsdeltagare hur hon ser på McDonald’s som 
välgörare: ”De gör ju inte välgörenhet bara för att. Alla har ett vinstintresse. De gör det bara 
för att man ska tycka att de är bättre än vad de egentligen är” (David N). Kommentaren visar 
tydligt att man uppfattar att McDonald’s syfte är goodwill. Detta kan som vi påpekat tidigare, 
påverka möjligheten till att företaget faktiskt får goodwill.  
 
Det tycks vara svårt för många människor att förena givande och vinstsyfte. Uppfattningen 
om att ett återgäldande krävs verkar förstärkas när det är ett företag som ger. Det här ställer 
krav på allmänhetens uppfattning om företaget som givare. De positiva kopplingarna som 
görs till varumärket McDonald’s har mest att göra med konsumtionsmomentet, maten och 
kvaliteten. De negativa kopplingarna är däremot förknippade med mer abstrakta och 
samhällsinriktade aspekter som kapitalism och hälsoproblematik. Att de åtar sig ett socialt 
ansvartagande upplever respondenterna inte som naturligt. Även om våra respondenter 
uppfattar Ronald McDonald Hus och Barnfond som bra projekt har de svårt att få förtroende 
för McDonald’s som givare och därmed svårt att ge McDonald’s erkännande som givare. 
 
Våra respondenter påpekade att McDonald’s har ett oförtjänt dåligt rykte. Men denna insikt 
verkar inte ha fått dem att förbättra sin syn på företaget. Vi uppfattar en viss inkonsekvens 
mellan vad människor säger och hur de agerar. Trots att många av våra respondenter var 
negativa till McDonald’s går de själva dit och äter. Det kan vara politisk korrekt att i en 
fokusgrupp, bland vänner och i förlängningen att opinionen fördömer McDonald’s som 
företrädare för kommersialism och ohälsosam snabbmat. Det kan också vara andledningen till 
att man i Kalmar gör stor sak av att man säger upp ett lekrum på lasarettet men att man ändå 
behåller resterande fem lekrum. Gösta Tingström beskrev att stora, internationella företag får 
ta orimligt stort ansvar för samhällets utveckling. Likaså sade Kerstin Åsberg att ”Vi är 
marknadsledande och får ta snytingar”.  
 
De som i den senaste mediedebatten om Ronald McDonald-husen har uttryckt sig negativt, 
har gjort det med hänvisning till företaget McDonald’s och den allmänna opinionen. I 
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debatten har man bland annat talat om det orimliga i att ”samarbeta med en 
hamburgerkedja” (Paul Håkansson) och om ”trovärdighet i folkhälsofrågorna” (Björn Grip). 
Opinionen om McDonald’s anses alltså vara tvivelaktig. Själva Ronald McDonald-huset 
omnämns inte bland skälen till att tacka nej till det. Det verkar snarare, som vi påpekat 
tidigare, ha med McDonald’s image att göra. 
 

5.4 Trovärdighet 

Vi har anledning att tro att McDonald’s syfte med sitt givande har betydelse för 
trovärdigheten för företaget. Om syftet förmedlades på ett trovärdigt sätt och uppfattades som 
ärligt skulle det påverka konsumenternas uppfattning om syftet positivt. Men skulle det visa 
sig vara påhittat skulle det resultera i starka, negativa reaktioner: ”Då blir man förbannad” 
(Mia). 
 
Vi har ytterligare belyst frågan om hur allmänhetens bild påverkas av olika faktorer genom att 
jämföra olika möjligheter för företag att arbeta med socialt givande. H&M som ger pengar till 
Unicef har, i våra diskussioner med respondenterna, fått representera ett annat sätt att ge.  
 
Att H&M tar Unicef till hjälp anses både fegt och smart. Respondenterna påpekade att Unicef 
har ett starkt och trovärdigt varumärke som välgörare, vilket man inte kan säga om 
McDonald’s. Även om McDonald’s må ha ett starkt varumärke, är det ändå som 
snabbmatskedja och inte som välgörare. Här har vi sett hur varumärkets innehåll verkar ha 
stor betydelse för trovärdigheten som givare. En respondent talade i klartext: ”Skulle jag vilja 
göra världen bättre skulle jag i alla fall inte göra det genom McDonald’s” (Mattias). En 
organisation som ber om allmänhetens hjälp att hjälpa måste införliva förtroende hos sina 
externa givare och bevisa att det de gör är gott. Vår uppfattning är att om det finns minsta 
anledning att ifrågasätta detta, skulle stödet utebli.   
 
En annan jämförelse vi har använt oss av är Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Även om det inte 
är samma sak som Ronald McDonald’s anhörighus, tog vi upp Astrid Lindgren som 
varumärke för att diskutera med våra fokusgrupper. Att namnet är genialiskt var alla våra 
respondenter överens om. Det var tydligt att respondenterna upplevde en stor skillnad i 
förtroende mellan Ronald McDonald och Astrid Lindgren. Detta har mycket att göra med 
kultur. Meddelandets mottagare tillämpar sin kulturella erfarenhet när hon tolkar ett budskap. 
I den svenska kulturen har Astrid Lindgren en starkt positiv konnotation och är något som 
tydligt kan kopplas till vård. ”Ja, det är ett fantastiskt bra namn att döpa ett sjukhus till; 
vårdande, omhändertagande och en tant som ställer sig på barnens sida” (Karin). Det 
intressanta är att de flesta var överens om att namnet hade givits sjukhuset för att hedra Astrid 
Lindgren och inte av varumärkesstrategiska skäl. Att Astrid Lindgren väcker starka positiva 
känslor och att inget vinstdrivande företag står bakom gjorde att associationerna blev långt 
mer positiva än till varumärket Ronald McDonald’s. Oavsett hur starkt McDonald’s 
varumärke är som hamburgerkedja, kopplas Ronald McDonald med svårighet till omsorg. Det 
väcker direkt frågor om syfte, kopplingen till McDonald’s och vad de egentligen gör, vilket 
verkar försvåra för respondenterna att se anhörighuset som döljer sig bakom varumärket.  
 
Diskussionen ovan leder oss att tro att Ronald McDonald’s verksamhet skulle ha fördel av att 
heta någonting annat som inte var så tydligt förknippat med McDonald’s. Även Iréne 
Lederhausen trodde att hela verksamheten skulle få ett bättre mottagande då, men hon 
underströk att verksamheten har en otrolig hjälp från McDonald’s och att hon tycker att 
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McDonald’s ska ha goodwill för sitt ansvarstagande. Iréne Lederhausen berättade också att 
det är ”mycket svårare att hitta sponsorer till Ronald McDonald Barnfond än för andra 
liknande projekt som inte heter Ronald McDonald”. Andra företag tycker att McDonald’s ska 
betala eftersom kopplingen till McDonald’s är så tydlig. Denna uppfattning är förståelig då 
namnet i sig har en sådan uppenbar koppling till McDonald’s.  



Plusmeny inom vården – En kommersiell givares dilemma 
*  Slutsats  * 

 
 

 51

6 SLUTSATS  
 

“Every ... cause that accepts funding from a company 
 is lighting a candle and casting a shadow,  

and they have to be careful of both.  
Maybe not to become too dependent on the candle 

 and to see where the shadow falls.”  
Anonym respondent citerad av Mohr och Webb 1998, s 237 

 
* * *    

 
Utifrån vår fallstudie av McDonald’s initiativ till Ronald McDonald Hus har vi funnit ett 
antal faktorer som bör beaktas vid socialt givande. Vi börjar med att kort presentera de 
viktigaste slutsatserna från analysen, som ligger till grund för de allmänna slutsatserna.  

Vi presenterar dessutom ett antal förtydligande modeller som en del av vår slutsats. 
 
 
 
Vi har sett att trots att människor känner till att McDonald’s tar socialt ansvar, påverkar det 
inte deras uppfattning om företaget i någon större utsträckning. McDonald’s har ett starkt 
varumärke som hamburgerkedja, men inte som givare. Ronald McDonald är ett bra initiativ, 
men det har inte en positiv påverkan på våra respondenters uppfattning om McDonald’s annat 
än marginellt. Människor funderar över syftet när de ska försöka förstå McDonald’s initiativ. 
En låg grad av kommunikation och en tydlig koppling till McDonald’s via namnet skapar 
förvirring och väcker frågor och misstro. Huruvida företaget får goodwill eller inte tycks bero 
på hur syftet uppfattas. Detta beror i sin tur på om och i så fall hur McDonald’s 
kommunicerar sitt syfte, hur väl initiativet Ronald McDonald uppfattas passa ihop med 
McDonald’s kärnvärden samt hur imagen uppfattas.  
 
Dilemmat som presenterades i problemdiskussionen kommer vi här att belysa med ett kort 
exempel: Företag X:s syfte är i huvudsak filantropiskt och företaget väljer därför att inte 
kommunicera. Då ingen känner till vad företaget gör uppstår inte trovärdighet då det inte 
upplevs finnas någon handling att ha förtroende för. Således uppkommer heller inte goodwill.  
 
Företag Y:s syftet med givandet är däremot strategiskt. Företagets huvudsakliga strävan är att 
få goodwill. Företaget kommer därför att kommunicera sin goda gärning i stor utsträckning. 
Då allmänheten upplever att företagets syfte är att få goodwill, blir trovärdigheten lidande. 
Inte heller företag Y får goodwill.  
 
Utifrån detta ska vi nu presentera de förutsättningar som vi har identifierat, och som vi anser 
ha betydelse för huruvida ett initiativ som går ut på att ge, på det sätt som McDonald’s gör 
genom Ronald McDonald, leder till goodwill för det givande företaget. För att åskådliggöra 
dessa förutsättningar och deras inbördes relation har vi gjort en schematisering som vi utgår 
från i vår redogörelse. Denna återfinns på nästa sida. 
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Trovärdighet ligger till grund för i vilken mån ett företag får goodwill för sitt givande. Även 
om allmänheten tycker att företagets sociala ansvarstagande är bra och fyller ett syfte, är detta 
inte väsentligt för om de är villiga att ge företaget goodwill eller inte. Det väsentliga är det 
upplevda syftet. Eftersom trovärdigheten påverkas av hur syftet uppfattas, är det det som i 
grunden avgör om goodwill uppstår eller ej. Om företagets syfte med ansvarstagandet upplevs 
som tydligt och välgrundat blir det också trovärdigt. Om företaget å andra sidan upplevs som 
opportunistiskt och syftet som ogrundat blir allmänheten ovillig att ge företaget goodwill. Är 
syftet okänt leder det till spekulationer och mindre trovärdighet. Det upplevda syftet påverkas 
av initiativets koppling till verksamheten, kommunikation och företagets image.  
 

 
 
Det är viktigt att understryka att goodwill inte är en fråga om antingen eller utan om mer eller 
mindre (se figur nr 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Trovärdigt 

Goodwill 

Initiativets 
koppling till 

verksamheten 
Företagets 

image 

Kommunikation

Det upplevda 
syftet Ej trovärdigt 

Figur 6: Förutsättningar som leder till goodwill till följd av 
socialt givande. Egen figur. 

Figur 7: Graden av goodwill: goodwillitet. 
Egen figur. 
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Ett företags kärnverksamhet påverkar trovärdigheten genom att påverka det upplevda syftet. 
Resultatet är positivt om kopplingen är tydlig. Socialt givande måste vara väl underbyggt för 
att upplevas som trovärdigt. Figur nr 8 visar CSR-arbetets förankring i företaget. Det kan 
sägas bestå av tre nivåer, där triangelns bas utgörs av företagets värderingar. Toppen av 
triangeln utgörs av externt arbete. Det är den nivån som visas tydligast utåt, men som bygger 
på basnivåerna.  Om allmänheten ser hela triangeln och förstår kopplingen mellan företagets 
värderingar och deras sociala ansvarstagande, kan hon lita på att det är uppriktigt menat. 
Således upplevs syftet som trovärdigt. Men om konsumenten ser enbart toppen av triangeln, 
skapar företagets sociala ansvarstagandet snarare förvirring och hon ifrågasätter företagets 

syfte. Det är i sådana fall som människor 
förknippar företagets sociala ansvarstagande 
med en önskan från företaget att verka godare 
än det är.  
 
Det upplevda syftet beror också på företagets 
image i övrigt. Att goodwill, eller någon effekt 
på företagets image överhuvudtaget, uppstår på 
grund av ett givande är inte självklart. 
Företagets varumärke har stor betydelse för 
hur ett givandeinitiativ uppfattas. Vi har sett att 
ett starkt och välkänt varumärke inte 
nödvändigtvis medför goda effekter för det 
samhällsåtagande som långsiktigt givande 
innebär. Snarare kan ett starkt varumärke 

försvåra de önskvärda positiva effekterna som kan komma från social sponsring. Detta beror 
på att människors uppfattning om varumärket är så befäst att uppfattningen blir svårare att 
påverka. För ett varumärke som i den allmänna debatten har blivit ifrågasatt finns det 
anledning att vara extra medveten om de förutsättningar som påverkar trovärdigheten och 
därmed goodwill. Har företaget blivit föremål för personifiering av ett samhällsproblem blir 
kopplingen till ansvarsfullt företagande onaturlig. Det resulterar ofta i att man blir misstrodd. 
Social sponsring kan därför vara extra problematisk för marknadsledande företag.   
 
Slutligen påverkar även kommunikation det upplevda syftet. Den kan och bör klargöra de 
andra två aspekterna så att individen upplever dem som tydliga. Men kommunikation kan 
också upplevas som ett tydligt tecken från företaget att dess egentliga syfte snarare är egen 
nytta än andras. Den kan alltså tolkas som ett krav på eller önskan om reciprocitet. Detta 
skadar trovärdigheten. Kommunikationsproblematiken förstärks ytterligare av en allmän 
misstänksamhet mot företag som givare. Den grundar sig på de starka associationerna mellan 
företagande och vinstsyfte.  
 
 

 

Figur 8: CSR-arbetets förankring i 
företaget. Egen figur. 
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7 DISKUSSION 
 

”Det är vid gränsen till det redan odlade som nya marker står att vinna.”  

Jan Carle 
 

* * *    
 
 
 
Den uppmärksamme läsaren kan ha lagt märke till att det finns likheter mellan de faktorer 
som Uggla beskriver som avgörande för en varumärkesutvidgning och de faktorer som vi i 
vår modell beskrivit som viktiga för syftets trovärdighet. Ugglas faktorer är Varumärkets 
identitet, Associationer till produktkategorin och Passformen och innehållet i utvidgningen. 
Detta bör då jämföras med våra faktorer som är Initiativets koppling till verksamheten, 
Kommunikation och Image.  
 
Vi har inte direkt använt Ugglas kategorier främst eftersom vi har valt att i första hand låta 
empirin tala. Även om kategorierna påminner om varandra och skulle kunna användas inom 
angränsande områden anser vi att vi genom att inte kopiera en tidigare teori har mer att 
tillföra. Vi uppvisar dessutom på ett mer rättvisande sätt de kategorier som vi funnit vara 
viktigast.  
 

7.1 Förslag till vidare forskning 

! Vad har media för roll när medborgarna bildar sig en uppfattning om kommersiellt 
givande?  

! Hur är etikarbete inom regering och riksdag reglerat? Är det reglerat och på vilket sätt 
förmedlar regering och riksdag etik och moral? 

! Hur påverkas ett företags medarbetare av arbete med socialt ansvar?  
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BILAGA 1 
 
Fokusgrupper 
 
Grupp 1 
Datum: 051128 
Plats: Hemma hos Nina 
 
Anton 18 år, gymnasiestudent 
David P 23 år, student inom fastighetsekonomi 
Gustav 26 år, nyutbildad civilingenjör  
Jonas 29 år, datatekniker 
Klara 25 år, doktorand inom kvalitetsteknik 
Lotta 27 år, controller 
Mattias 28 år, konsult inom ISO-certifiering 
Viveka 25 år, juridikstudent, väntar sitt första barn i april 
 
Grupp 2 
Datum: 051130 
Plats: Hemma hos Danae 
 
Anders 60 år, nybliven sjukpensionär som har arbetat med IT. Har två vuxna barn. 
Daniel 29 år, arbetar inom försvarsmakten. 
Karin 57 år, journalist. Har två vuxna barn. 
Lasse 52 år, arbetar med it-tjänster. Har två vuxna barn. 
Lynn 62 år, avtalspensionär som har jobbat inom försäkring och bank.  Har två vuxna barn. 
Mia 38 år, professionell dansare, arbetar även på Föreningssparbanken. 
Rosemary 31 år, grafisk formgivare. Har två barn. 
 
Grupp 3 
Datum: 051201 
Plats: Hemma hos Danae 
 
David 29 år, rekryterare 
Jennie 25 år, supporttekniker  
Johanna 28 år, affärskonsult 
Nicole 21 år, journaliststudent 
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BILAGA 2 
 
Underlag till fokusgrupp 
 
 
McDonald’s som varumärke 
Vad vet ni om Mc Donalds? 
Hur skulle ni beskriva McDonald’s? 
Vad förknippar ni med McDonald’s? 
Vad tycker ni om McDonald’s?  
Har ni en positiv, neutral eller negativ bild av McDonald’s? 
Skulle ni beskriva McDonald’s som ett gott/ansvarfullt företag? 
Är McDonald’s etiskt? 
 
Ronald McDonald 
Känner ni till Ronald McDonald hus?  
Vad vet ni om detta? 
Vad tycker ni om Ronald McDonald Hus?  
Det ni vet om Ronald McDonald – var har ni fått reda på det? 
 
Kommunikation 
Minns ni hur ni tänkte första gången ni hörde talas om Ronald McDonald Hus? 
Gjorde Ronald McDonald Hus ett intryck på er? 
Har er uppfattning om Ronald McDonald Hus förändrats sedan dess? 
 
Social sponsring 
Vad tror ni var McDonald’s syfte med Ronald McDonald Hus?  
Tror ni att de menar gott med Ronald McDonald Hus?  
Vad tror ni har påverkat er uppfattning i denna fråga? 
Har Ronald McDonald Hus påverkat er bild av McDonald’s?  
Tycker ni att Ronald McDonald Hus har ett starkt varumärke? 
 
Utvidgning 
Kan de som blir hjälpta av Ronald McDonald känna att de sätter sig i skuld? 
Är det positivt att hjälpa även om syftet inte är till hundra procent filantropiskt? 
Känner ni själva att ni skuldsätts gentemot McDonald’s för att de gör denna gärning för 
samhället? 
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BILAGA 3 
 

 
Enkät om McDonald’s och Ronald McDonald Barnfond 
 
Hej!  
Vi är två studenter som skriver D-uppsats på MarknadsAkademien, Stockholms Universitet.  
Uppsatsen består i en fallstudie av McDonald’s och Ronald McDonald. Här nedan följer en 
kort enkät som tar max en minut att besvara. Vi skulle bli jätteglada om ni vill ta er tid att 
svara på frågorna och dessutom vidarebefordra enkäten till era vänner (gärna i olika åldrar). 
När du har svarat, vidarebefordra mejlet med dina ifyllda svar till uppsatsstudie@spray.se 
Tack! 
 

1. Din ålder: 
 
2. Ditt kön:  

 
3. På en skala från 1 till 10, där 1 = sämst och 10 = bäst, vad tycker du om McDonald’s? 

Välj ett heltal i skalan. 
 

4. Känner du till Ronald McDonald’s Hus? Ja/Nej? Om nej, tack för din medverkan! 
 

5. Vad tycker du om att McDonald’s har tagit initiativ till Ronald McDonald Hus? Bra 
eller dåligt? Kommentera gärna! 

 
6. Vad du tror är den främsta anledningen till att McDonald’s tagit detta initiativ? Ange 

ditt svar på en skala från 1 till 10, där 1 = av rent strategiska skäl och 10 = av rent 
godhjärtade skäl. Välj ett heltal i skalan. 

 
7. Har Ronald McDonald Hus påverkat din bild av McDonald’s? Ja/Nej? Om ja, har det 

påverkat dig positivt eller negativt?  
 

 
 

Tack för din medverkan! 
// Nina och Danae 
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BILAGA 4 
 
 
Sammanställning av Malmsten och Zetterbergs enkät 
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Åldersfördelning i undersökningen

 
 
McDonald’s  67 % 
Chiquita 31 % 
IKEA 24 % 
ICA 19 % 
H&M 18 % 
Folksam 14 % 
Svenska Lantchips  11 % 
Skandia  7 % 
Volvo 7 % 
SAS 4 % 
Ben & Jerry 3 % 
Phillip Morris 2 % 
Elektrolux 1 % 
 
McDonald’s 51 % 
Chiquita 33 % 
Folksam 16 % 
ICA 12 % 
H&M 8 % 
Banco Fonder 7 % 
Svenska Lantchips  7 % 
IKEA  6 % 
Skandia 5 % 
Volvo 3 % 
Elektrolux 2 % 
Phillip Morris 1 % 
Ben & Jerry 1 % 
 
 
 

Vilka av följande företag VET 
du är socialt ansvarstagande? 

Åldersfördelning 
bland respondenterna 

Av följande företag, vilka kan du minnas 
att du har sett reklam ifrån angående 
deras sociala engagemang? (Med reklam 
menar vi; tv-reklam, tidningsannonser, 
reklam på hemsida och radioreklam) 



Plusmeny inom vården – En komersiell givares dilemma 
*  Bilagor  * 
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Skapa en positiv bild av företaget 88 % 
Att öka lönsamheten 10 % 
För att motivera personalen 1 % 
Genuint intresse för sociala frågor 1 % 
För att många andra företag gör det 0 % 
 

1= instämmer inte alls 5 = instämmer helt
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Inställning till socialt ansvarstagande företag

 
 
Medborgarna 56 % 
Staten 33 % 
Annat 9 % 
Näringslivet 2 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga Medelvärde 

Att företagets intentioner känns genuina 4,2 
Att du har förtroende för varumärket 3,6 
Att bidragen går till erkända välgörenhetsorganisationer 3,4 
Att pengarna du betalar upplevs nå fram till det välgörande ändamålet 4,6 
Att enskilda personer i ledningen eller frontpersoner från företaget känns 
pålitliga 

3,6 

Att personalen i företaget får avsatt tid för volontärt arbete inom det valda 
sociala ansvarsområdet 

2,3 

 
 

Vilket av följande alternativ tror du är 
det främsta motivet till varför svenska 
företag är socialt ansvarstagande? Välj 
endast ett alternativ. 

Ta ställning till följande 
påstående: Det är bra med 
socialt ansvarstagande företag.  

Vilket av dessa tre alternativ anser 
du ha det yttersta ansvaret för att 
skapa ett fungerande samhälle? 
(Kryssa i ett alternativ!) 

Vad är avgörande för dig för att ett socialt 
ansvarstagande från ett företag ska 
kännas trovärdigt? Rangordna 
påståendena med ett kryss i aktuell ruta! 


