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Begrepp & ordlista 

Bild – Syftar till den individuella uppfattning informanterna har om McDonald’s, samt åsikter 

som förknippas med varumärket i sig.   

CSR – Corporate Social Responsability. Företags frivilliga arbete med samhällsansvar. I vår 

definition av CSR ingår miljö- hälso- och ekonomiska åtaganden.  
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CSR–arbete – Organisationers praktiska arbete med socialt ansvar.  

CSR–kommunikation – Det CSR–arbete som förmedlas via extern kommunikation.  

Kund – Syftar här till en person som regelbundet besöker McDonald’s. 

Konsumenter – Alla människor som ingår i samhället och konsumerar varor och tjänster. 

McDonald’s – Syftar till Svenska McDonald’s AB om inte annat anges i texten. 

Snöbollsurval – En urvalsmetod vid empirisk forskning som innebär att respondenter till 

intervjuer rekryteras med hjälp av bekantas bekanta. 

Transparens – Insyn i en organisations arbete där ingenting är dolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 

Stora organisationer får idag utstå stor kritik gällande dess agerande kopplat till dess 
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verksamheter. Globalisering och teknologisering har bidragit till att företag kan expandera 

näst intill obegränsat över hela världen, och människor har idag större granskningsmöjligheter 

av företagens verksamheter och kan följaktligen ställa högre krav. Ofta handlar kritiken om 

ämnen som märkbart kan påverka levande varelser, såsom miljö och hälsa. Konsumenten kan 

fråga sig själv: Varför bidrar ni till regnskogsförstöring, hur kan ni sälja mat som innehåller 

hälsofarliga ämnen, och är det rätt av mig stödja ett sådant företag? Med andra ord är några av 

de största problemen för företag idag kopplade till frågor kring etik och samhällsnormer, och 

när etiska och moraliska gränser har överskridits har omgivningen reagerat. Detta kan ofta 

leda till stora komplikationer för företagets framtida verksamhet om det inte hanteras på rätt 

sätt. Hur organisationer kan lösa dessa intressekonflikter mellan kundernas och naturens bästa 

och samtidigt bevaka det egna vinstintresset, blir därför av stor relevans. 

För att gå med vinst anser många forskare att företag idag behöver följa samhällets normer 

om rätt och fel, samt aktivt visa en vilja att möta kritik och förändras vid behov. Som stort 

företag väljer de själva om de bidrar mer eller mindre till miljön och vårt samhälle, förutsatt 

att de följer landets lagar. Större företag, jämfört med mindre, måste även vara beredda på att 

utstå mer omfattande granskning och kunna stå till svars för sina handlingar i större 

utsträckning. Detta beror naturligtvis på att ett stort företags miljö- och samhällsansvar kan få 

större konsekvenser, positiva eller negativa, på naturen och folkhälsan i stort. 

Förhållandet mellan organisationer och dess intressenter har i och med detta alltid varit 

komplext, och frågan om vilken av parterna som är dominerande när det gäller makt och 

inflytande är inte lätt att besvara. Organisationer har till sin fördel styre över utbud av varor 

och tjänster på marknaden, medan konsumenterna i sin tur ställer krav på utbudet i form av 

efterfrågan. Ett antagande som gjorts är att konsumenters bild av ett företag påverkas i stor 

utsträckning av hur verksamheten följer etiska riktlinjer, och det är detta som varit 

huvudfokus i denna uppsats.  

Vi valde detta uppsatsämne utifrån vårt intresse för hantering av etik och moral inom ett 

företag, och Svenska McDonald’s AB valdes på grund av företagets ledande roll inom 

snabbmatsindustrin i Sverige. En annan bidragande faktor till varför vi valde just McDonald’s 
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är på grund av att företaget fått utstå en mängd offentlig kritik både ur miljö- hälso- och 

samhällssynpunkt. McDonald’s som kedja kan inte göra mycket för att förändra sina 

grundprodukter, som i detta fall är hamburgare, pommes frites och läsk, då det är stommen för 

hela verksamheten. När dessa produkter får utstå kritik från samhället måste McDonald’s 

använda sig av retoriska hjälpmedel och pseudohändelser för att skapa en god image och 

vända kritiken till något positivt. Har McDonald’s fått en bättre image efter alla ”goda 

gärningar” som de kommunicerat externt, eller bildar konsumenten sin egen uppfattning 

oberoende av denna företagskommunikation? Räknas de retoriska hjälpmedlen som aktiv 

förändring efter kritiken som riktats mot dem? Dessa är några av de frågor som kommer att 

diskuteras i denna undersökning.    

 

2. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att först och främst granska hur McDonald’s kommunicerar sina 

CSR–budskap för att sedan nå kunskap kring konsumenternas uppfattning om McDonald’s 

som företag, samt deras CSR–kommunikation. I slutändan ämnar vi diskutera problematiken 

mellan etik och vinst, och om man som vinstberoende verksamhet kan påverka kundernas 

uppfattning om företaget genom strategisk och medveten CSR–kommunikation.  

 

3. Frågeställningar 

Hur ser kundernas bild av företaget ut och vad ligger till grund för den bilden? 

Hur medvetna är McDonald’s kunder om företagets arbete med CSR, och hur har de 

ansvarsrelaterade reklambudskap som företaget sänt ut mottagits? 

 

4. Bakgrund 
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Corporate Social Responsibility 

Begreppet CSR är ett fenomen som under det senaste decenniet ökat lavinartat bland världens 

företag, menar Morsing och Beckmann, forskare vid ”Copenhagen Business School”. De är 

även ense om att definitionen av begreppet fortfarande är en aning diffust, och en tydlig 

formulering av vad begreppet innebär är ännu inte fastställd. (Beckmann, 2006:17) Forskning 

av det vida CSR–begreppet är dock något som ökat, då intresset och kunskapen kring ämnet 

blivit alltmer omnämnt i medier och i samhället i stort. CSR står för Corporate Social 

Responsibility, en beteckning på organisationers arbete med socialt ansvarstagande. CSR 

handlar om att företag väljer att sköta sin verksamhet, ur ett samhällsenligt, gott sätt och 

stödja landets värderingar inom bland annat miljöfrågor. Ofta avser det ansvar inom områden 

där organisationerna själva bidrar till negativ påverkan med sin verksamhet, de är en del av 

problemet med vill även vara en del utav lösningen. (ibid.) Ansvaret kan också innebära att ge 

tillbaka till samhället i stort, utan att det är kopplat till företagets sysselsättning, alltså en typ 

utav välgörenhet. De organisationer som tar sitt ansvar och därmed agerar etiskt korrekt 

gentemot samhället vill i regel att detta tillkännages och kommuniceras till samhällets 

medborgare för att stärka företagets image. (ibid.:20) För att få informationsöverföringen att 

bli framgångsrik krävs en fungerande och genomtänkt extern CSR–kommunikation . Att just 

kommunicera sitt ansvarstagande blir allt viktigare i och med den ökade medvetenheten om 

miljö, djurrätt och mänskliga rättigheter, och för ett företag som väljer att inte aktivt arbeta 

med CSR finns risken att utsättas för granskning och kritik från samhället, där följderna kan 

bli mindre lönsamhet för företaget. 

För Morsing och Beckmann handlar CSR om aktivt förebyggande åtgärder företag tar för att 

slippa framtida kritik från samhället, eller förändring av verksamheten efter att en skandal 

offentligt tillkännagivits. Enligt dem kan CSR hjälpa företag att förbättra sin image och 

förhållandet med kunder, sina värderingar, sin integritet, samt motverka risker som till 

exempel lagöverskridande eller slarv i produktion. (Morsing et. al, 2006:19) En utveckling av 

Morsing och Beckmanns teorier om CSR, samt fler exempel på olika forskares syn på 

begreppet kommer att presenteras under teoriavsnittet i denna uppsats. Dock bör det tilläggas 

att denna uppsats genomgående kommer använda sig av begreppet CSR, och vi vill således 
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klargöra vad CSR innebär för oss. 

CSR är enligt oss ett brett ämne som innebär ansvar för miljö, hälsa, människor och samhället 

i stort. Det innebär ett etiskt agerande, och en chans för varje företag att rättfärdiga och aktivt 

stå upp för sin organisations värderingar, och utforma ett CSR–program som blir skräddarsytt 

för just den egna organisationens behov. CSR handlar om att aktivt vilja förbättra sin 

verksamhet och se till samhällets existerande värderingar för att definiera de förändringar som 

krävs. CSR bör för företag inte ses som ett knep för att öka vinst, vinna kunder och endast 

kommunicera ett ansvarstagande, utan att i grunden förändra delar av sin verksamhet. En 

genuin vilja att bidra till ett bättre samhälle där även företaget verkar, är därför något 

essentiellt där en verklig förbättring av ett företags policy är av vikt. Att förbise ekonomisk 

gynning med CSR är däremot inte vår mening, då vinst är en grundfaktor bakom ett företags 

överlevnad.  

Kritik mot McDonald’s  

McDonald’s har ofta hamnat i blåsväder kring dess etiska förhållningssätt. Aktivistgrupper 

såsom Corporate Accountability International är bara en i raden av de grupper som sedan 

länge har kritiserat företaget. (www.stopcorporateabuse.org, 2010-06-01) Ytterligare exempel 

är den amerikanska filmen "Supersize Me" (Spurlock, 2004) som har kritiserat McDonald‘s 

för dess hälsofarliga produkter, och hur regelbunden konsumtion på restaurangen är kopplad 

till livsfara. Mycket av kritiken grundar sig i företagets bidragande till allvarliga sjukdomar 

såsom fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. McDonald’s har även fått kritik för 

barnorienterade reklamer och dess tvivelaktiga information kring matinnehåll och ursprung.  

Jesper Falkheimer, forskare vid Lunds universitet, menar att dagens samhällsinvånare inte 

längre kan ses som en passiv massa, utan har större medvetenhet än förr, och detta kan inte 

förbises av företag. (Falkheimer, 2002:26) Medieforums explosionsartade utvidgning har gjort 

det möjligt för enskilda individer att ögonblickligen nå ut med sina åsikter och göra sig hörda, 

exempelvis via bloggar och sociala forum som till exempel Facebook. Aktivistgrupper är även 

det ett gott exempel på hur en liten grupp människor kan nå en större publik och skapa 

förändringar.  
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McDonald’s såsom många andra företag har på senare tid uppmärksammat denna ökade 

medvetenhet som dagens medborgare har. De arbetar nu hårt med socialt ansvar, och har gjort 

stora förändringar kring företagets image menar Helene Brembeck, forskare vid Göteborgs 

universitet. (Brembeck, 2007:147) McDonald’s lanserar idag fler produkter som de menar 

gynnar hälsan. Andra åtgärder som vidtagits har bland annat kretsat kring olika miljö och 

samhällsåtaganden såsom goda anställningsvillkor och bidrag till behövande genom Ronald 

McDonald Hus etcetera. (www.ronaldmcdonaldhus.se, 2010-05-31) På McDonald’s hemsida 

finns nu även ett stort utbud av information om innehåll i maten, och även information om det 

samhällsansvar företaget tar. 

McDonald’s om arbete med CSR  

Efter att ha granskat hemsidan utan konkret besvarning på företagets definition av CSR 

inleddes en e-mejlkorrespondens med Stina Tylner, representant för McDonald’s, angående 

deras CSR/CR åtgärder. Enligt Tylner arbetar de ständigt mot hållbar utveckling inom miljö 

och samhälle, och är medlem i CSR Sweden, ett företagsnätverk som informerar och 

inspirerar organisationer i deras CSR–arbete. Tylner vill inte själv svara på frågor, men 

bifogar ett standarddokument med allmän information om företagets CSR–arbete. Enligt detta 

dokument har McDonald’s utvecklat en egen CSR–definition som betecknats ”E E E” dvs. 

Ethics (etik), Environment (miljö) och Economy (lönsamhet). Denna policy beskrivs enligt 

nedan: 

Ethical 

Purchase from companies that follow practices to ensure the welfare , health and safety of our 

suppliers' employees; and to ensure the welfare and humane treatment of animals in our supply 

chain. 

Environmental 

Influence the sourcing of our materials and ensure the design of our products, their 

manufacture, distribution and use minimize lifecycle impacts on the environment. 

Economic 
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Deliver affordable food, engage in equitable trade practices, limit the spread of agricultural 

diseases, and positively impact the communities that our suppliers operate in. 

McDonald's och miljö 

McDonald's är enligt dem själva ett engagerat företag som gör sitt bästa för att värna om 

miljön. Varje år utbildas cirka 12 tusen medarbetare i McDonald's interna utbildningssystem. 

Där får medarbetarna lära sig hur de kan tänka miljömedvetet med exempelvis källsortering 

och energibesparing. Enligt Bilaga 1 ställer McDonald's höga krav på sina leverantörer och 

samarbetspartners när det kommer till miljöansvar. McDonald's ingår inga avtal med 

leverantörer utan att ställa krav på exempelvis behandling av anställda, och spårbarhet av 

råvaror i alla led från produktion till försäljning. Däremot bör tilläggas att man via hemsidan 

inte får en klar bild av var köttet kommer ifrån, utan endast att regler efterföljs vid köp av 

kött. Man kan se exempel på McDonald's miljöarbete i vissa produkter i deras utbud. De har 

bland annat KRAV-märkt ekologisk mjölk sedan 1995 och ekologiskt kaffe som är odlat på 

gårdar som är certifierade av Rainforrest Alliance, samt ägg från burfria höns. Det sistnämnda 

gav McDonald's en vinst i “The Good Egg Award“ 2008, för deras progressiva arbete för att 

kunna erbjuda konsumenterna ägg från burfria höns. (Bilaga 1, 2010-04-20) 

McDonald's och hälsa 

Mycket av den kritik som riktats mot McDonald's grundar sig på problematiken med 

ohälsosam mat och fetma orsakad av organisationen. Man kan hävda att människor har en fri 

vilja och inte är tvungna att äta på McDonald's, men det argumentet håller endast till en viss 

del. I och med restaurangkedjans enorma spridning har McDonald’s cirka 46 miljoner kunder 

över hela världen, varje dag. (Brian Braiker, 2006:77) En snabbmatskedja som mättar så 

många människor varje dag har då även ett ansvar att erbjuda nyttiga alternativ och 

information angående innehållet i maten enligt Morgan Spurlock, mannen bakom 

dokumentären “Supersize Me“. (ibid,:77) McDonald's vill själva bevisa att de är medvetna 

om vikten av att servera bra mat, och organisationens Balansguide är landets mest utvecklade 

system för att få reda på information om den maten kunden beställer på McDonald's, enligt 

Bilaga 1. Företaget har bland annat certifierats med Astma- och allergiförbudets certifiering 



Helena Börzsei & Jessica Öhlén 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

 

 

12 

 

 

“Tryggare Mat“ 2010, och är den enda restaurangkedjan i Sverige som erhållit denna 

certifiering. Som tidigare nämnt har en del av kritiken varit gällande företagets stora 

kommunikations- och reklamflöde avsedd för barn och barnfamiljer, och att barns begär av 

företagets mat i och med reklamerna kan leda till övervikt vid tidig ålder, menar Helena 

Sanberg, forskare vid Lunds universitet. (Sandberg, 2006:66) Det här är även något 

McDonald's blivit varse om, och informerar nu om menyn ”Happy Meal”, som kan beställas 

enligt tallriksmodellen. Dessa reklamer kommer vidare att diskuteras i senare del av 

uppsatsen. 

McDonald’s och ekonomi/samhällsansvar 

McDonald’s har lyckats bli Sveriges ledande hamburgerkedja (Bilaga 1, 2010-04-20), och har 

därmed ett stort ansvar mot det samhälle företaget verkar i. Företaget är stolta över att vara 

landets största privata arbetsgivare för ungdomar, och bland de anställda inom företaget kan 

man finna människor med över 90 olika nationaliteter. För många ungdomar är McDonald’s 

den första arbetsgivaren, och på så sätt bidrar företaget till en minskad arbetslöshet bland 

unga. Företaget ser det även som viktigt att förbättra de samhällen där deras producering av 

råvaror är belagd, samt att hindra spridning av sjukdomar bland boskap. I McDonald’s CSR–

policy kan man se att miljö och hälsa får betydligt större plats än det ansvar McDonald’s har 

för företagets påverkan på samhället och samhällsmedborgarnas ekonomiska situationer, och 

det finns få exempel i denna text på vad företaget verkligen gjort i den här frågan. Dock är en 

av företagets huvudidéer att sälja snabbmat till låga priser, så att alla ska kunna ha råd att äta 

hos dem. Detta är något som många människor med stor förmodan kan hålla med om. 

Med detta kapitel i baktanke kan man dock inte komma förbi det faktum att det är basutbudet, 

och det ”onyttiga” som faktiskt säljer och låter företaget överleva. Detta är även den stora 

källan bakom kritiken mot McDonald’s. Frågan är då, som den välkända sociologen Anthony 

Giddens menar, om det ofta kan handla om imagemodifieringar framför förändring av 

företaget i sig? (Giddens i Falkheimer, 2002:28) Kan en utvidgning av utbudet och 

ansvarstaganden inom andra områden räknas som modifieringar av verksamheten eller är 

dessa endast försök till att komma runt samhällets fördömanden?  
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5. Material och avgränsningar 

Information från McDonald’s 

Det material som denna uppsats kommer att kretsa kring är grundat på företagets egna CSR–

benämning och därmed har McDonald’s egen syn i frågan varit av stor vikt. CSR–materialet 

har främst påträffats via företagets egen hemsida, genom E-mejlkorrespondens med företaget, 

samt utomstående källors artiklar kring McDonald’s förebyggande arbete med etik- och 

samhällsfrågor. 

Reklamavgränsning 

Företagets reklambyrå DDB har även varit en källa, där ett stort utbud av företagets TV-

reklam och tidningsannonser inhämtats. (www.ddb.se, 2010-06-01) En stor kvantitet av 

reklammaterial finns att tillgå, och ett val som gjorts är därför att endast se på visst 

reklammaterial från de senaste fem åren, som behandlat företagets CSR–arbete. Detta främst 

för att McDonald’s storsatsning på CSR förekommit mer på senare år men tidsbrist har även 

varit en bidragande faktor till att endast ett fåtal reklammeddelanden valts ut, vilka har fått 

större fokus. Det utvalda materialet består av två TV-reklamer, en tidningsannons och två 

reklamaffischer, som sedan använts under intervjuerna. Utifrån McDonald’s egna benämning 

av CSR kan man se att dessa fem annonseringar har någon slags förankring i företagets 

sociala ansvarstagande, och reklamerna har valts ut med ett syfte att få en varierad inblick i 

företagets arbete med CSR–kommunikation. Tre ansvarsområden i reklamerna har urskiljts, 

och nedan följer en beskrivning av exemplen. 

Reklam 1. – Hälsa och barnreklam 
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En TV-reklam valts ut som behandlar ämnet ”kundhälsa“ och mer specifikt, barns hälsa. 

Denna TV-reklam sändes år 2008 och visar en liten pojke som agerar gammal man. Pojken 

pratar med skånsk dialekt om sin ungdoms dumdristighet, och menar att dagens barn har mer 

möjligheter att göra korrekta beslut. I slutet av reklamen visas en bild av tallriksmodellen där 

pojken stolt och triumferande visar upp de grönsaker, frukter och näringsrika drycker som 

ingår i Happy Meal. ”Gör det lätt att välja rätt“ är en avslutande slogan. Denna reklam har 

med stor förmodan skapats i syfte att förbättra förhållandet till barnfamiljer, som är en av de 

målgrupper som mest frekvent besöker restaurangen. (www.mcdonalds.se, 2010-05-31) Att 

McDonald’s mat inte definieras som hälsosam kost är något som troligtvis de flesta föräldrar 

är medvetna om, och den återkommande hotbild om fetma och sjukdomar som myntats i 

samband med McDonald’s bidrar inte till en attraktiv image. Att istället antyda de 

förändringar som ägt rum på restaurangen kan på så vis ses som ett försök till en 

imagemodifiering, där dess kunder förhoppningsvis ändrar uppfattning om företaget.  

McDonald’s satsning på reklamer med hälsoinriktning har ökat sedan 2002, när företaget fick 

kritik för höga halter av det, enligt livsmedelsverket, giftiga ämnet akrylamid i deras pommes 

frites. (Brembeck, 2007:147)  

”… människor i Skandinavien i jämförelse med andra EU länder visar stor tilltro till att statliga 
instanser, konsumentorganisationer och matexperter av olika slag vakar över oss och vår dagliga 
mat. Något riktigt farligt kan inte hända här.” (Brembeck, 2007:143)  

Livsmedelsverket förbjöd inte försäljningen av pommes frites, men regeringen avrådde 

konsumenter från att äta stekt och friterad mat. I och med detta blev McDonald’s tvungna att 
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tänka om, och bredda sitt sortiment med fler nyttigare alternativ. I boken ”Hem till 

McDonald’s” kan man läsa att McDonald’s leverantör av minimorötter har sedan långt tid 

tillbaka försökt att sälja in sina produkter hos företaget, men nekats. I och med ”skandalen” 

med upptäckten av akrylamid i pommes frites ändrade McDonald’s plötsligt åsikt i och med 

detta, och ville starta ett samarbete. (ibid.:151) L’Etang menar att företag ofta reglerar sin 

egen verksamhet då oro finns för att regeringen ska ingripa och förminska organisationens 

egen frihet. (L’Etang, 2008:412) CSR behövs i det här fallet för att legitimera sin verksamhet 

för fortsatt drift. (ibid.:417) Det bör uppmärksammas att McDonald’s i detta fall inte valde att 

ta bort några produkter, utan endast lägga till andra alternativ. I Livsmedelsverkets mätning av 

akrylamid mättes halter i ca.100 produkter från olika företag. McDonald’s uppmärksammades 

starkt i både TV och press, där bilder av ett tomt McDonald’s visades efter tillkännagivandet. 

(Brembeck, 2007:147) Detta är ett bevis på att McDonald’s lätt blir samhällets syndabock när 

hälsa diskuteras. Ett sätt att tyda reklamen är att den ”gamla mannen” symboliserar 

McDonald’s, och att restaurangen under åren förändrats från ett ”dumdristigt” barn till en 

medveten och vis man. 

Reklam 2. – Hälsa 

 

Den andra TV-reklamen är något äldre och har en annan målgrupp, men följer samma tema 

om hälsa som föregående reklam. Den visar tre män i tidig 20-årsålder varav en av dem börjat 

äta sallad. Nedstämt förklarar mannen att flickvännen tvingat honom till en sundare livsstil, 

medan han petar i maten. I slutet visas en stor sallad med kyckling och cous-cous, med en 

ungdomlig mansröst som uppmanar TV-tittaren att variera sin måltid med en fräsch och nyttig 

sallad. Det kan näst intill tas förgivet att de flesta kunder associerar McDonald’s med 



Helena Börzsei & Jessica Öhlén 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

 

 

16 

 

 

hamburgare och pommes frites, inte minst den målgrupp reklamen vänder sig mot, nämligen 

unga vuxna mellan 20-30 år. Vår förförståelse inför restaurangen säger oss även att en 

nyttigare sallad inte räknas till det utbud dagens unga besöker McDonald’s för. I enlighet med 

denna hypotes signalerar alla de tre männen hur de uppskattar hamburgare, men att 

flickvännen ”tvingat” pojkvännen till ett sundare liv, något mannen inte gläds över. Att 

använda denna typ av reklam riktad till en ung målgrupp som associerar restaurangen med 

hamburgare, kan tyckas ineffektiv, och då spelar humor en stor roll. Ett syfte med reklamen 

kan vara att istället locka en publik som kan känna igen sig i situationen och i skådespelarnas 

roller, och finna den underhållande. Ett ytterligare syfte med reklamen kan vara att visa för 

kunderna att det finns sallad, trots att det inte är lika populärt som hamburgare. Att rent 

generellt visa omgivningen att restaurangen nu inte endast behöver förknippas med onyttig 

mat, kan även vara ett sätt att nå en bredare klientel och ta ett steg mot att sudda ut tidigare 

kritik om McDonalds och dålig hälsa ur kunders medvetande.  

L’Etang menar att konsumenter ofta är väl medvetna om motiven bakom företags CSR–

kommunikation, och avsikten bakom ansvaret spelar roll för dem. (L’Etang, 2008:415) Vår 

teori angående McDonald’s avsikt med denna reklam är att den ska bidra till en hälsosammare 

image, samtidigt som vi inte känner ett genuint intresse för kundernas hälsa då reklamen kan 

uppfattas som sarkastisk och ifrågasättande mot hälsosamma val. Det ska bli intressant att se 

om respondenterna i denna undersökning uppfattar budskapet på samma sätt, eller om de har 

andra åsikter.  

Reklam 3. – Hälsa 
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En reklamskylt som funnits i svenska städer under 2009 går under samma kategori som den 

första reklamen. Den behandlar återigen tallriksmodellen, men vänder sig nu mer specifikt till 

föräldrarna. Texten som kan läsas på en skämtsam blandning av svenska och engelska antyder 

att föräldrarna bör dölja för barnen att Happy Meal nu kan fås enligt tallriksmodellen. Om 

barnen undrar vad som står på reklamskylten uppmanas föräldrarna att prata om 

“bolåneränta“. Detta är ett sätt för företaget att igen påminna föräldrar om att deras barns 

hälsa inte påverkas till det negativa av att äta på McDonald’s. Det är troligt att företaget vill 

tilltala föräldrar på ett skämtsamt sätt och i en situation de möjligtvis kan känna igen sig i, 

nämligen att det kan vara svårt att truga i barn nyttig mat. Denna reklam vänder sig alltså till 

barnfamiljer, där även barnen kan uppfatta McDonald’s färger och logga, och då kanske ber 

föräldrarna om att få besöka restaurangen. Reklam riktad till barn och barnfamiljer kan ofta 

uppfattas som kontroversiellt. I detta fall kan McDonald’s säga med gott samvete att reklamen 

riktar sig till föräldrar, och detta stämmer med reklamtextens innebörd. Dock är 

reklamskyltens grafiska utformning anpassad för barn klara färger, en bild på ett Happy Meal, 

samt McDonald’s logga. Enligt L’Etang kan effektiv problemhantering kopplas samman med 

CSR, och istället för att lösa problemet kan ett företag använda sig av kommunikativa medel 

för att kringgå kritik, som i detta fall är att barns hälsa tar skada av McDonald’s mat. 

(L’Etang, 2008:409)     
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Reklam 4. – Miljö  

 

McDonalds lägger stort fokus vid miljöåtaganden. Det handlar om alltifrån källsortering till 

energisnåla driftsalternativ på restaurangerna. Inom detta ansvarsområde har en reklamskylt 

kring nedskräpning valts att användas. Postern är helt utan text och visar en McDonaldsmugg 

som faller ovanpå en oskyldig fågel. Fågeln blir utskrattad av andra fåglar och en tår faller ner 

för fågelns kind där den sitter under pappmuggen. Som den stora restaurangkedja McDonald’s 

faktiskt är, har de insett att de producerar mycket skräp i form av pappmuggar, sugrör, Happy 

Meal–kartonger och så vidare. Denna reklamskylt kan ses som ett försök till att möta kritik 

från samhället angående deras bidrag till nedskräpning. Att reklamen är uppbyggd i likhet 

med en fabel med tecknade fåglar till hjälp att illustrera hur fel det är med nedskräpning visar 

återigen McDonald’s fokus på barn och barnfamiljer, då denna reklamskylt troligen är till för 

att fånga just den specifika målgruppens uppmärksamhet.  

Reklam 5. – Ekonomi/samhälle 
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Det tredje området McDonalds värnar om är ekonomi. Att vara billig, använda rättvis handel 

och berika samhället är exempel på vad de ser som ekonomiska ansvarstaganden. I detta 

ansvarsområde har en tidningsannons valts ut som under år 2009 kunde ses i bland annat 

Svenska Dagbladet. Annonsen listar de nationaliteter som McDonald’s inte anställer. ”Vi 

anställer inte turkar, greker polacker…“ etcetera. Finstilt längst ner på annonsen får man 

förklarat för sig att McDonald’s inte ser någon skillnad på nationaliteter utan endast uppfattar 

alla anställda som människor. Den här annonsen är definitivt provokativ, och det blir tydligt 

att företaget vill få människor att uppmärksamma deras strävan mot jämlikhet på arbetsplatsen 

och motverka diskriminering i arbetslivet. I och med att McDonald’s är en restaurangkedja 

kan det tyckas konstigt att de satsar så pass mycket pengar och engagemang på en sådan 

annons som inte alls har med mat att göra. Detta blir då ett tydligt bevis på företagets önskan 

att förbättra varumärkets image. McDonald’s tar en risk med en sådan vågad annons, och den 

risken är att de som inte förstår annonsen eller läser det finstilta kommer säkerligen att få en 

väldigt negativ bild av företaget. Annonsen är trots allt ett bra exempel på det CSR–arbete 

företaget försöker förmedla, och kommer definitivt att uppmärksammas i en tidning och 

därmed uppfylla sitt syfte – att få människor stanna till och höja ögonbrynen. 

Empiriskt material 
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Vidare har avgränsningar gjorts kring det fokus uppsatsen ämnar ha. Visst fokus har legat på 

McDonald’s arbete med CSR, men främst har fokus legat på kundnivå då detta ansetts vara 

det mest intressanta.  

 

6. Tidigare forskning & teoretisk ram 

Som ledande hamburgerkedja har McDonald’s ofta uppmärksammats i medier och av 

forskare, som intresserat sig för restaurangens utvidgning, men även dess tvivelaktiga 

verksamhet. Som tidigare nämnt har McDonald’s utstått en mängd kritik och detta har bland 

annat yttrats i allehanda böcker och artiklar. 

Omfattande forskning 

Helene Brembeck, docent i etnologi och verksam i ”Centrum för konsumentvetenskap” i 

Göteborg och författare till boken “Hem till McDonald’s“ (2008) har under en längre tid 

granskat McDonald’s utbredning i Sverige och restaurangens betydelse för vår nutida kultur. 

Brembecks fokus har legat på konsumenternas uppfattning av företaget såväl som 

McDonald’s egna arbete med ”institutionaliseringen“ av McDonald’s i Sverige. Författaren 

menar att varken konsumenten eller företaget är utan makt att påverka varandra. Istället krävs 

det ett ömsesidigt förhållande med dialog där konsumenternas livsstil påverkar företagets 

utformning, av exempelvis produkter och marknadsföring. McDonald’s har i sin tur etablerat 

sig själva till en självklar del utav det svenska samhället. 

Georg Ritzer är författaren bakom “McDonaldization, The Reader“. Där har han samlat texter 

från olika författare kring företaget McDonald’s, men huvudfokus i boken ligger på 

franchisekulturen och det snabba samhället. Begreppet “McDonaldization“ syftar på 

effektiviseringen och standardiseringen av alla aspekter i samhället, och i människors liv och 

syftar då inte endast på snabbmat. Boken behandlar delvis fördelar med fenomenet, men stor 

del är kritik och ifrågasättande av denna livsstil som spridits i och med McDonald’s och Ray 

Kroc, entreprenören och grundaren till McDonald’s franchisekoncept.  



Helena Börzsei & Jessica Öhlén 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

 

 

21 

 

 

Helena Sandberg, forskare vid Lunds universitet, har i ett flertal artiklar diskuterat hälsofarlig 

mat och reklam riktad mot barn. I hennes artikel “Välkommen till professor godis“ diskuterar 

författaren bland annat en TV-reklam gjord av McDonald’s som handlar om Happy Meal och 

morötter. Sandberg ser faran i att attrahera barn i företagsannonseringar, eftersom de då finns 

skäl att oroa sig för deras hälsoutveckling. Följaktligen menar Sandberg att företag har ett 

ansvar att främja goda matvanor. Författaren diskuterar dock inte konsumenternas syn på 

reklamen, och framhäver inte heller företagets marknadsföring när det gäller utvidgandet av 

hälsosamma produkter såsom morötter, i detta fall. 

Uppsatser och mindre undersökningar 

McDonald’s har under flera år varit föremål för granskning av studenter i Sverige. Populära 

uppsatsämnen som varumärkeskommunikation, ansvar och hälsa har fått studenter att rikta 

fokus på hamburgerkedjan, som tidigare nämnts varit föremål för debatt angående dessa 

ämnen. En kandidatuppsats skriven av Marek Stefaniak 2005 vid Lunds universitet behandlar 

hur McDonald’s själva förhåller sig till debatten om fetma, och hur de ser på risker kring 

snabbmat. En annan kandidatuppsats är skriven av Louise Lindell 2004, även denna författad 

vid Lunds universitet, tolkar mottagandet av pressmeddelanden från svenska McDonald’s 

med kvalitativa metoder. Här har författaren använts sig av propagandaanalys i tolkningen av 

texterna, och har alltså inte heller hon haft konsumenterna i fokus. Vidare finns det ett antal 

uppsatser av studenter som använder McDonald’s som fallstudieobjekt, men flera av dessa 

uppsatser har i själva verket väldigt lite med CSR och mottagande att göra, varav dessa inte 

valts att inkluderas i detta kapitel. 

Denna uppsats 

Till skillnad från ovanstående författare som till stor del granskat McDonald’s ur ett 

företagsperspektiv, kan man se att denna uppsats fyller ett tomrum då denna undersökning 

istället ämnar fokusera på kunders uppfattningar av McDonald’s. Vissa författare har förvisso 

inkluderat kundens perspektiv, men dock saknat en explicit CSR–inriktning.  

Forskaren Suzanne C. Beckmann konstaterar, att det trots en ökning i CSR–forskning endast 
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finns ett fåtal dokumenterade artiklar med fokus på konsumenters mottagande av CSR. 

”Studies explicitly investigating consumers responses to the communication of CSR are scarce” 
(Beckmann, 2006:164) 

Denna uppsats som har i åtanke att ytterligare utforska CSR begreppet, och då ett specifikt 

företags CSR–arbete, kommer även att lägga störst vikt vid kundmottagandet av extern CSR–

kommunikation som företaget offentliggjorts via TV, tidningar och utomhusannonseringar. 

Därmed kan man anse att denna undersökning bidrar till en utfyllnad av dagens CSR–

forskning med insikter i ett ännu relativt outforskat område.  

Definitioner av CSR   

Morsing och Beckmann ger sin definition av CSR i boken ”Strategic CSR Communication” 

när de säger: 

”CSR is about the extent to which a company is prepared to examine and improve its impact on 
all those affected by its activities and to view its long term reputation within the context of the 
social and ecological sustainability of its operations.” (Morsing et. al (2006:17)    

Enligt dem är CSR ett val för företag där lagar inte tvingar dem till åtgärder. Organisationer 

bör därför utvärdera hur de påverkar omgivningen med sin verksamhet, och därefter fastställa 

vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra förhållandet mellan organisationen och dess 

intressenter. CSR används även för att upprätthålla ett långsiktigt gott rykte. I samma bok 

framhäver Margolis och Walsh de ökade krav konsumenter har på organisationer, då de begär 

innovativa lösningar på samhällsproblem.  

”Companies are increasingly asked to provide innovative solutions to deep-seated problems of 
human misery” (Margolis & Walsh i Morsing et. al, 2006:52)   

L’Etang och Pieczka, forskare vid ”University of Sterling” i Skottland har en mer kritisk 

inställning till företags arbete med CSR, då arbetet oftast utövas av PR- och 

marknadsföringspraktiker. Då kan vinstintressen bli en baktanke, och om organisationer 

endast använder CSR i marknadsföringssyfte riskerar begreppet att bli motsägelsefullt. 

L’Etang diskuterar även vad som egentligen är ett företags ansvar gentemot samhället, då 

definitionen av detta kan skilja avsevärt. Vissa teoretiker, som till exempel nobelpristagaren 

Milton Friedman, menar att ett företags intressen endast ska ligga i vinstbringande aktiviteter, 
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och genom att till exempel donera pengar till samhället på olika sätt agerar företaget inom 

områden där det inte hör hemma. Detta, menar Friedman, är ett hot mot samhället och 

demokratin, då ingen har valt att ge företagen den makten över samhället. Han menar också 

att huvudfokus i en organisation bör ligga helt på aktieägarna, då det är deras intressen som 

blir lidande när företaget inte fokuserar på vinst. (L’Etang, 1996:87)  

Kant erbjuder också en syn på detta, och menar att motivationen för arbete med CSR ska utgå 

ifrån företagets plikt, och inte ett självintresse. Han menar att en organisations CSR–arbete 

inte är en moralisk företeelse, och att det är fel av ett företag att utnyttja de behövande för att 

förbättra sin egen image. (Kant i L’Etang, 1996:92)  

En risk med CSR kan vara att det ibland inte handlar om samhällsansvar, utan blir en fin dräkt 

företaget ikläder sig i syfte att öka sin omsättning. L’Etang och Pieczka nämner även att PR 

inte tar ansvar för andra synvinklar, utan representerar endast de som betalar för tjänsterna. 

(ibid.1996:32) En fråga man kan ställa sig är om CSR–arbete i vissa fall kan användas för att 

täcka den ansvarslöshet företag visar på andra områden? Vår åsikt är att en god gärning inom 

ett område inte kan ersätta ansvarstagande inom ett annat. McDonald’s bidrar ekonomiskt till 

Ronald McDonald Hus, men vidtar inga åtgärder mot barns beroende av ohälsosam mat. De 

har förvisso använt sig av kostcirkeln i reklamer till barn, men det som tilltalar barnen är 

troligen McDonald’s basutbud.   

Existerar ”win-win situationer”? 

Det finns många olika modeller för hur en etiskt riktig kommunikation ska se ut mellan 

företag och dess konsumenter. En populär modell är James Grunigs normativa symmetriska 

kommunikationsmodell, som bygger på en dialog mellan företaget och allmänheten. Grunigs 

normativa symmetriska kommunikationsmodell grundar sig på jämlikhet mellan sändare och 

mottagare, organisationer och publiker. En fri dialog mellan parterna eftersträvas, där båda har 

chans att påverka varandra och samtidigt vara öppna för möjliga förändringar.  

”Dialogbaserad kommunikation utgör den önskvärda inriktningen i nutida PR-tänkande, och 
dialogen betraktas som grunden för etiskt uppträdande och socialt ansvar.” (Sandberg, 2002:118)  
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Motsatsen till den öppna kommunikationen med dialogen i fokus, är den asymmetriska 

modellen. Den utgår ifrån ett ”sändare- mottagare” perspektiv där företagets eget vinstintresse 

står i fokus. Dialogen byts här ut mot ett övertalande och övertygande från företagets sida.  

Den tidigare nämnda symmetriska tvåvägsmodellen har i efterhand blivit kritiserad för att 

vara naiv och utopisk, bland andra av författarna Leitch och Neilson. Enligt modellen är 

organisationen och dess publik likvärdiga samtalspartners, men modellen saknar helt ett 

maktperspektiv. (Sandberg, 2002:116) Denna kritik framförs även av Mats Eriksson som 

menar att detta är ett ouppnåeligt ideal då ”självintresse kommer först”. (Eriksson, 2002:52) 

Definitionen av begreppet ”dialog” är också vagt när modellen ska genomföras i praktiken.  

L’Etang är även hon kritisk till Grunigs symmetriska kommunikationsmodell när det handlar 

om CSR, då hon också uppfattar den som en omöjlig strävan mot ett ”win-win” -perspektiv 

som i praktiken är svår att genomföra eftersom företagen oftast blir de som vinner mest i det 

förhållandet. (L’Etang, 2006:414) 

”This is an unsatisfactory justification because the company stands to gain so much more in 
terms of long-term benefits and because the phrase seem to imply a far more equal relationship 
based on equal exchange than is usually the case in corporate social responsibility” (ibid.:414) 

L'Etang menar att en stor del transparens behövs mellan företag och konsument, då en dialog 

med samhället inte räcker till. Transparens leder till tillit och reliabilitet enligt L’Etang, samt 

är ett effektivt medel för företag i kampen mot korruption. Det ger inte heller aktivistgrupper 

någon chans att avslöja hemligheter, då allt redan är synligt. (L’Etang, 2006:80) En avsaknad 

av total transparens kan bidra till brist på tillit från kunder och ett ifrågasättande av motiv. Det 

finns exempel på vad McDonald’s gör inom Sveriges gränser, men det ansvar företaget säger 

sig ta utanför Sverige är mer diffust, och omöjligt för utomstående att kontrollera då inga 

konkreta fakta lämnas ut och kan följas upp. (www.mcdonalds.se, 2010-06-01)       

Trots sina praktiska brister har den symmetriska kommunikationsmodellen varit ett mål för 

många företag att sträva mot, menar Robert L. Heath, professor vid ”School of 

Communication University” i Houston. (Heath, 1997:37) Likt Grunig menar Heath att ett 

”Win-win” förhållande är möjligt, och att både ge och ta är nyckeln till framgång. Att en av 
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parterna i ett förhållande ofta är dominerande är dock inte något Heath diskuterar. Hans bok 

”Strategic issues management: organizations and public policy challenges” handlar om 

företags behov av att ligga i framkant när det gäller socialt ansvar. Kort kan boken summer 

genom följande citat: 

“Communication may not suffice to reconcile the differences that lead to struggle” (Heath, 

1997:13) 

Med andra ord menar Heath att konflikter med samhällets invånare inte kan lösas genom 

kommunikativa medel, utan en modifiering av verksamhetens grunder är vad som istället 

krävs. Heath ser med kritiska ögon på de företag som först efter en uppmärksammad skandal 

börjat använda sig av CSR, och då främst genom PR-kampanjer, vilket Heath menar inte är en 

långsiktig lösning eller en korrekt benämning på socialt ansvar. (ibid.:55) Istället krävs ett 

proaktivt arbete med företagsansvar, där en noggrann mätning av samhället värderingar och 

normer görs, för att sedan beräkna på vilket sätt man som företag kan förändras för att 

undvika framtida konflikter med intressenter, såsom aktieägare och kunder. (ibid.:49) För att 

få detta system att fungera menar Heath att en dialog med företagets målgrupp, är av stor 

betydelse. Heath menar att syftet med denna dialog är att skapa ett ”win win” -förhållande, 

där båda parter kan argumentera och bli relativt nöjda, och där verksamheten svarar på det 

krav målgruppen efterfrågar. Heath menar med andra ord att en PR-kampanj för att 

kommunikativt lösa konflikter inte fungerar som en långsiktig lösning, då problemet 

fortfarande finns kvar i bakgrunden. (ibid.:13) En aktiv bearbetning av företagets produkter 

och tjänster är därför det sanna ansvaret, och den mest gynnsamma lösningen. De idag vanligt 

förekommande PR-kampanjer som används för att komma förbi kritik, är på så vis något 

Heath tar motstånd från. L’Etang delar Heaths synsätt i denna fråga, och menar att trovärdig 

CSR–kommunikation har flera år av genuint arbete bakom sig, och bör vara en etablerad del 

av företagets image. (L’Etang, 2006:409)   

Även om en ”win-win” situation är ett bra ideal, måste vi instämma i L’Etangs synsätt kring 

detta, då företagets påverkan är större än mottagarens och på så sätt blir relationen inte jämlik. 

Däremot bör man inte underskatta intressenternas makt att påverka företag, då företaget är 

beroende av sina kunder. Det ligger i vinstbaserade organisationers intresse att uppdatera sig 
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kontinuerligt angående konsumenternas efterfrågan. Vi håller även med Heath i hans teori om 

långsiktiga förändringar av företagets CSR–policy, och att ett proaktivt förhållningssätt är det 

mest gynnsamma för en organisation. Heath stannar dock på en teoretisk nivå då inga 

konkreta förslag om praktiska åtgärder föreslås.  

Respons- och medvetenhetsmatris 

Suzanne C. Beckman har i sin artikel ”Consumers perceptions of and responses to CSR: So 

little is known so far” beskrivit den bristfälla forskningen kring CSR och 

konsumentmottagande som råder, men kartlägger den forskning som faktiskt gjorts. Utifrån 

den forskning Beckmann tillhandahållit, som alla innehållit undersökningar kring 

konsumenters uppfattning av CSR–kommunikation, har fyra typer av konsumenter uttytts 

angående deras medvetenhet och intresse för CSR. Denna matris kommer att användas senare 

i uppsatsen, och då i analysen av respondenterna. 

 

’Caring and Ethical’ 

Till den första grupperingen ”caring and ethical” ingår de konsumenter som aktivt söker sig 

till företag som handlar etiskt och enligt konsumentens egna värderingar, och som ger störst 
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respons till CSR–kommunikation. 

’Confused and Uncertain’ 

Denna kategori syftar till de konsumenter som innehar ett intresse för CSR men kan som 

konsumenter vara svåra att tilltala då denna gruppering identifieras som förvirrade på grunder 

av brist på vägledning och har sedan tidigare mottagit motstridig information kring CSR.    

’Cynical and Disinterested’ 

Den cyniska och ointresserade gruppen av konsumenter är identifierade genom dess cyniska 

förhållningssätt till företags ansvarstagande, och trots att verksamheter må ta ansvar, är denna 

typ av konsument inte övertygad om dess motiv och tillit till företag är inte stor. CSR är inte 

heller en viktig faktor för personens inköpsvanor, då pris, kvalité och bekvämlighet är mer 

attraktiv för denne kund.    

’Oblivious’   

En konsument som faller inom denna konsumentgrupp ses som ett ”lost case” enligt 

Beckmann. Denna konsument är totalt omedveten om vad CSR arbete innebär, dock menar 

Beckamann att förändrade livssituationer såsom föräldraskapet, kan väcka ett intresse för 

socialt ansvar och får konsumenten mer medveten. (Beckmann, 2006:174) 

 

7. Metod och tillvägagångssätt 

Metod  

Den metod som kändes mest relevant att använda i syfte att nå kundernas sanna åsikter om 

McDonald’s var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Till skillnad från ett kvantitativt 

tillvägagångssätt där enkätintervjuer är vanliga, var en tanke att kvalitativa intervjuer kunde 

gå mer på djupet in i människors uppfattningar. En kvantitativ metod kan förvisso leda till ett 

mer generaliserbart resultat, dock var en uppfattning att en sådan metod skulle leda till ytliga 
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svar, då en enkät ofta kan ifyllas utan större eftertanke. Att använda sig av kvalitativa 

intervjuer tillåter mer reflektion och får respondenterna att delge sin synpunkt utan att bli 

påverkad av andras åsikter, vilket till exempel kan ske i fokusgrupper. En möjlig negativ 

aspekt av valet av denna metod är om respondenten inte känner sig bekväm i situationen, då 

det eventuellt kan hindra respondenten från att tala fritt. Emellertid är det forskarens uppgift 

att få intervjupersonen att känna sig trygg, bekväm. Forskaren Eva Fägerborg anser att det är 

viktigt att hitta en maktsymmetri i intervjusituationen där båda parterna känner sig bekväma. 

(Fägerborg, 1999:66) 

Urval 

I jakten på respondenter med en väletablerad bild av McDonald’s har ett snöbollsurval 

använts. Det innebär att respondenter rekryterats via bekantas bekanta. 

Laura, 30 år, valdes i egenskap av förälder. Barnfamiljer är en av de målgrupper McDonalds 

vänder sig mest mot och ett antagande var även att Laura utifrån sin föräldraroll eventuellt 

skulle se annorlunda på McDonald’s i jämförelse med kunder utan barn (www.mcdonalds.se, 

2010-06-01). Lauras personliga syn på företaget kommer till stor del från hennes hemland 

USA, som är företagets uppkomstland. En hypotes var därför att respondentens bild av 

svenska McDonald’s skulle framträda tydligare då hon kunnat jämföra och se eventuella 

skillnader mellan Sverige och USA. Jenny, en 22-årig studerande kvinna valdes i egenskap av 

hennes ålder och sysselsättning. Med detta i åtanke är det troligt att respondenten ännu inte 

har som rutin att laga mat i hemmet, och hellre äter ute. Det är även värt att nämna att 

McDonald’s andra stora målgrupp just är unga vuxna (www.mcdonalds.se, 2010-05-31) och 

de riktar sig ofta till dem med sina kampanjer om förmånliga priser. Därmed var även en 

manlig respondent av intresse, och John, 20 år och arbetande, rekryterades till studien. Han 

ansågs därför kunna vara en god kontrast till övriga respondenter, med kön och sysselsättning 

i åtanke. Ett antagande var att John likt Jenny ingår i samhällsgruppen som ofta äter utanför 

hemmet och föredrar billigare matalternativ. Ytterligare ett antagande är att de ofta vistas ute 

för allehanda aktiviteter och på så sätt hade större kontakt med McDonald’s än andra 

samhällsgrupper, såsom äldre medelåldern. För pilotintervjun gjordes ett val att använda det 
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Ekström & Larsson refererar till som "bekvämlighetsteknik", det vill säga att intervjupersonen 

var lättillgänglig och positivt inställd till en intervju, då denne är bekant med forskaren. 

(Ekström & Larsson, 2000:58) Rebecca rekryterades alltså utifrån denna teknik, men även 

utifrån hennes egenskap av anställd på McDonald's samt att hon ingår i samma målgrupp som 

John och Jenny. Hon ansågs kunna bidra till ett bredare perspektiv för uppsatsen, i och med 

att hennes bild av företaget torde präglas av hennes anställning såväl som hennes erfarenheter 

som kund. 

Förförståelse 

Som uppsatsförfattare gick vi in i intervjuerna med viss kunskap som våra respondenter 

saknade. Vi har uppdaterat oss om McDonald’s externa kommunikation, studerat teorier om 

CSR och kvalitativa intervjuer, samt ventilerat våra personliga åsikter sinsemellan. Då vi båda 

är uppväxta med McDonald’s och har ätit där sedan vi var barn, kan man således hävda att vår 

bild av företaget är svår att härleda till en eller flera specifika händelser. En av oss har även 

arbetat på McDonald’s, vilket likaså bidragit till förståelsen av företaget. Bilden i sig är 

mycket komplex och svår att ändra på, då den skapats under 10-20 års tid. Detta är en aspekt 

som vi diskuterat och funnit intressant, då ett antagande som gjorts är att även respondenterna 

delar denna komplexa bild av McDonald’s, efter mångårig erfarenhet av företaget.  

Analysmetod 

Som Steinar Kvale diskuterar i sin bok "Den kvalitativa forskningsintervjun" finns ett flertal 

perspektiv och tillvägagångssätt för hur man kan analysera kvalitativa intervjuer. Den metod 

som var mest användbar var "meningskoncentrering". Det innebär att långa samtal förkortas 

till kortare betydelsefulla meningar där huvudtemat plockas ut. Denna analysmetod ger en 

möjlighet att finna guldkorn i transkriptionen och att sålla bort irrelevanta avsnitt av intervjun. 

(Kvale, 2009:221) 

Generalisering och jämförelse 

När man som i denna uppsats använder sig av en kvalitativ forskningsmetod finns det vissa 

riktlinjer att följa när det kommer till insamling och analys av data. Då denna undersökning 
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endast innefattat fyra respondenter blir det en omöjlighet att göra en generalisering av 

resultatet. Däremot är det fullt genomförbart att jämföra intervjupersonerna och deras 

individuella åsikter. Där kan man exempelvis finna; likheter/olikheter i bakgrund, 

civiltillstånd samt hur den egna livsvärlden ser ut och påverkar respondenten. Det man inte får 

glömma i en studie som denna är därmed de sociala faktorer som kan komma att påverka hur 

respondenterna besvarar frågor, och därmed påverkas också resultatet av studien.    

Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till hur korrekt undersökningen utförts, bland annat i fråga om kvaliteten på 

inspelningsutrustning samt forskarens erfarenhet och förförståelse för ämnet. Förförståelsen 

och forskarnas livsvärld ligger till grunden för hur empiriskt relevant material väljs ut, samt 

hur det analyseras. Forskarens livsvärld styr även över vilka frågor samt följdfrågor man 

väljer att ställa, samt mötet med informanterna i helhet. (Fägerborg 1999:60) Även 

respondenterna kommer in i undersökningen med en förförståelse av McDonald’s, det är just 

denna förståelse undersökningen strävar efter att granska. I och med samhällets 

återkommande kritiska granskning av McDonald’s har respondenterna troligtvis mottagit stor 

mängd stimuli via media, som ofta kretsat kring negativa påståenden och rykten om företaget. 

McDonald’s har med sin stora utbredning en stor personalstyrka, och därmed är ett antagande 

att många människor i Sverige känner någon som jobbar eller har jobbat på företaget och kan 

på så sätt erhålla information och rykten direkt från de anställda. Denna undersökning avsåg 

till viss del att kritiskt granska McDonald’s CSR–arbete, men under intervjuerna var en avsikt 

att visa stor neutralitet och försäkra deltagarna om deras frihet att svara uppriktigt, vare sig 

detta innebar positiv eller negativ inställning mot företaget. Det problematiska med att nå ett 

reliabelt resultat i en undersökning som denna ligger i att försöka erhålla information om 

respondenternas egen bild av McDonald’s. En risk finns att de direkt, efter en lång tid av 

mediestimuli, antar att uppsatsen har en kritisk ansats och att frågebesvarningar följer den 

allmänna synen på företaget framför respondenternas egna åsikter. Oskar Pripp erkänner detta 

faktum i boken ”Etnologiskt fältarbete” (Pripp, 1999:43):  

”Med en ökad medialisering ökar kraven på fältarbetarnas medvetenhet om relationer som inte 
sker ”ansikte mot ansikte”. Det vi vet om andra människor i världen, i landet eller till och med i 
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staden där vi bor, har vi till stor del fått reda på genom tidningar, tidskrifter, radio och TV.” 
(ibid.:43)        

När det kommer till inspelningsutrustning har en bandspelare använts till tre av intervjuerna, 

samt en mobiltelefon med inspelningsfunktion vid en av intervjuerna. Hörbarheten har i det 

stora hela varit god, med undantag av ett par ord som var ohörbara då respondenten pratade 

med svag röst. 

Validitet 

Tre av respondenterna är unga vuxna och är likt oss själva mellan 20-25 år. Oavsett skillnad i 

bakgrund, värderingar och synsätt, kan den gemensamma åldern vara till hjälp för validiteten, 

då förståelsen för en medmänniska inom samma åldersgrupp kan vara högre. Den äldre av 

respondenterna är Laura, 30 år, som är uppvuxen i USA. Intervjun ägde rum i hennes hem, 

och konversationen samt alla exempel var på engelska. Detta kan förstås medföra 

misstolkningar, både på grund av språkliga barriärer, men även sociala faktorer såsom 

uppväxt och levnadssyn kan bli vållande till missförstånd, generellt under intervjun men 

också i förståelsen av reklambudskapen, som är riktade till en svensk publik. Dock har Laura 

bott en tid i Sverige och därmed hunnit vänja sig vid det svenska samhället till viss mån. En 

aspekt som stärker validiteten i detta fall är att svenskars allmänna kunskap av det engelska 

språket är god, och likheterna mellan de två västländska kulturerna är fler än skillnaderna. Det 

faktum att intervjun kunde genomföras på engelska och att respondenten inte visade hinder i 

förståelsen av vad som sades är även positivt.  

En stor del av uppsatsen är baserad på information hämtad från McDonald’s egna utsagor. 

Företagets reklamer har använts som exempel under intervjuerna, företagets offentliga 

hemsida har varit en informationskälla, och mejlkontakt har även skapats med personal och 

informationsansvarig på McDonald’s. Det bör även tilläggas att en av respondenterna är 

anställd av en McDonald’s restaurang i Stockholm, och kan visa lojalitet till företaget framför 

sina egna åsikter.   

Det ligger i rollen som forskare att bruka denna information, men samtidigt se på den med 

kritiska ögon. McDonald’s är trots allt ett stort företag med enorm omsättning, och en naturlig 
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del av verksamheten är att skydda och bevaka sina egna intressen. Vid tidigare 

informationssökningar kan man via hemsidan exempelvis finna utsagor kring miljöfrågor. Att 

använda denna hemsida som källa är däremot inte möjligt, då adressen till sidan förblir 

”www.mcdonalds.se” oavsett vilken sida man väljer att titta på. Vid korrespondens med 

kundtjänstpersonal om företagets ståndpunkt i socialt ansvar hänvisar företaget till hemsidan 

med förklaringen att de inte har tid att besvara frågan. Mejlkorrespondens med en 

representant för McDonald’s ledde inte heller till ett personligt uttalande om socialt ansvar, då 

hon endast bifogade ett dokument med offentlig utsaga kring ämnet. Inga individuella 

uttalanden görs därmed av företagsanställda, och en anledning till detta kan vara tanken att en 

enad röst är svårare att bryta ned och finna fel i, än många splittrade röster. Dokumentären 

”McFusk & Co” som sändes under våren 2010 visade dock en oenig sida av företaget, där 

bland annat fiffel med de anställdas löner förekommit, samt hur McDonald’s ledning var 

ovetande om denna företeelse. (McFusk & Co, SVT1 2010-05-16) Decentraliseringen till 

franchiserestauranger gör det därmed svårt att kontrollera all verksamhet och kunden kan se 

sprickor i en annars så enad fasad. Allt detta måste således tas i beaktning vid bedömningen 

av den mottagna informationen.  

 

8. Analys  

I detta kapitel kommer det resultat som framkommit under intervjuerna att analyseras utifrån 

uppsatsens frågeställningar. Sedan kommer de fyra respondenternas utsagor att jämföras, för 

att till sist placeras in i Carrigans och Attallas konsumtionsmodell. 

Kundernas bild av företaget  

Rebecca 

McDonald's utsatt, otrevliga gäster, negativ inställning. 

Onyttig mat, får mer skit än andra trots samma mat. 
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Ses som ett skitjobb - men bra som första jobb. 

Rebeccas bild av McDonald's är tudelad på så sätt att man kan se en lojalitet mot 

arbetsgivaren, samtidigt som hon kritiserar arbetsförhållanden och ohälsosam mat. 

Respondenten slits här mellan rollen som medarbetare och moraliskt medveten konsument.  

Vi ställde följdfrågan "Varför tror du att restauranggästerna har en negativ inställning?", där 

Rebecca tog på sig en försvarsroll. Hon menade att kritiken mot McDonalds ofta är obefogad, 

men att storleken på företaget medför att de får utstå kritik i större utsträckning än mindre 

liknande organisationer.  

”Delvis är McDonald’s alltså, det här som... onyttig mat, vilket jag tycker är väldigt intressant 
eftersom att det finns många andra hamburgerkedjor som inte alls får lika mycket skit, fast de 
har samma mat. Det är ett så stort företag, jag menar, hela tiden liksom, en massa rykten som går 
om det där, och det där... sen så har ju McDonald’s de här principerna liksom, det här att allting 
ska gå så fort hela tiden, eh... vilket gör tyvärr att saker oftare går fel än på andra restauranger, 
tror jag.” 

Respondenten nämnde under intervjun att omgivningen ofta ser på yrket som ett "skitjobb", 

men hon själv menar att det fungerar som ett mycket bra första jobb och är en god merit för 

framtida anställningar. Därmed kan man anta att hon använder sig av strategisk 

sammanflätning. Begreppet innebär att respondenten ger en positiv motbild till den allmänt 

negativa uppfattningen av t.ex. en folkgrupp, eller som i detta fall, en profession. (Pripp, 

1999:44) Genomgående under intervjun ville informanten belysa de positiva aspekterna av 

hennes yrke, samt företaget. Informanten var väl medveten om samhällets kritik riktad mot 

företaget och anställningsvillkor inom McDonald's. Här vill hon därför ge en motbild till den 

allmänna negativa bilden av restaurangkedjan. Respondenten hade lätt för att kritisera brister 

inom företaget och områden som behöver förbättras, men avslutade ofta varje svar med ett 

positivt påstående som fungerade som försvar av McDonald's och det arbete hon utför.  

Vidare kan denna allmänna syn på McDonaldsanställda uppfattas som personliga påhopp av 

respondenten, då hon sedan flera år tillbaka arbetat inom koncernen. I och med att 

McDonald's under lång tid varit en del av hennes liv blir det även en del av hennes egen 

identitet. Det gör att ämnet blir extra känsligt och respondenten försvarar inte bara företaget, 

utan även sig själv. 
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Laura 

Kids can be kids. Simple and familiar. A treat for the family.  

Accessible. Satisfying food. Easy to go overboard and feel too full – but not me. 

Relative nutrition at McDonald’s: ”Is one product better than the other? – We’ll pretend like 

it is.” 

Laura svarade ofta på frågorna i egenskap av mamma. Inriktningen på intervjun blev därför 

mycket familjeorienterad, då respondenten i många fall svarade för hela familjen och inte i 

egenskap av privatperson. Detta kunde ses på hennes meningsformuleringar där ordet ”vi” 

användes genomgående, istället för ordet ”jag”. Respondenten gillar att barn får vara barn, 

och att det inte behöver vara tyst på McDonald’s. Restaurangpersonalen är förstående, och 

McDonald's välkomnar barnfamiljer som en del av deras profilering.  

Jessica: When you say that it's kid friendly, how have you noticed that it's kid friendly? 

Laura: It doesn't have to be quiet, it's busy, it's louder usually […] the kids can be kids, they can 
be loud, they can move around a little bit… eat what they want, usually they like the food 
selection that McDonald's has to offer… 

Vidare diskuterar Laura McDonald's som ett spännande inslag i familjens vardag, då barnen 

ofta ser besöket som en belöning.  

Jessica: Do you see with your kids, is it a normal thing or do they still see it as a treat?   

Laura: They should see it as a treat, cause they don’t get to go that often. 

Något genomgående i intervjun med Laura var att hon likt Rebecca intog en försvarsposition 

inför hennes familjs konsumtionsvanor på McDonald's. Även Laura var medveten om en 

allmän bild av McDonald’s mat och att den anses som ohälsosam, men menade att något 

besök per månad och måttliga intag inte kunde skada. Till skillnad från Rebecca handlade 

Lauras försvarsposition om hennes roll som mamma, då hennes egen lämplighet som förälder, 

där man ofta har fokus på sina barns hälsa, blev relevant att försvara. Brembeck skriver i 

boken ”Hem till McDonald’s” om den kultur som skapats i och med etablerandet av 

restaurangen. Hon konstaterar att den generella uppfattningen om McDonald’s inte påverkar 
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familjer och deras restaurangbesök, då de oftast ansåg att det var okej att gå dit ibland. 

(Brembeck, 2007:138)  

Som tidigare nämnt har Laura växt upp med företaget i sitt hemland USA. Därmed har 

respondenten upprätthållit ett mångårigt förhållande till McDonald’s, då även Lauras egna 

föräldrar gjorde utflykter till restaurangen som en underhållande familjeaktivitet. Numera bor 

Laura och hennes familj i Sverige, men man kan fortfarande se att Laura ser restaurangen som 

en amerikansk symbol som framkallar nostalgi och patriotism. 

”...well and for us we're from America and that's what my husband and I grew up on, it's always 
kind of nice for us to go somewhere that you know is gonna taste sort of the same, which is kind 
of amazing how they can do that... we can still go and get something that tastes like home for 
us.”  

Lauras bild av företaget kan ses som en aning romantiserad, då hon endast diskuterar 

företaget ur ett positivt perspektiv kopplat till minnen ur hennes barndom. På så sätt kan man 

anta att McDonald's är en del av hennes identitet, liknande det förhållande Rebecca har till 

restaurangen. Kritik mot företaget kan uppfattas som personliga påhopp, både i hennes 

egenskap av förälder samt amerikansk medborgare.  

Jenny 

Lättillgängligt, snabbt. Fet bakismat. Ånger efter måltid – för mätt. Onyttigt. 

Slarviga med datummärkning. Toasits i diskmaskin. Dålig behandling av personal. 

Jennys bild av McDonald’s är till stor del präglad av de besök hon gjort och dessa har ofta ägt 

rum i samband med sena utekvällar och ”dagen efter”-mat. Respondenten nämner att hon ofta 

blir sugen på McDonald's mat dagen efter hon varit ute på fest. En av anledningarna till att 

hon väljer att äta på McDonald's är lättillgängligheten och att det går snabbt att få maten. Hon 

tycker att McDonald's är ett bekvämt sätt att äta, men är även hon kritiskt inställd till 

företaget.  

Jessica: har du hört rykten eller påståenden om McDonalds som har varit negativa? 

Jenny: Eehm, ja jag känner ju många som har jobbat på McDonalds som eh ja, extraknäcker där 
och så. Och det känns som att dom är lite slarviga när det gäller såhär mathållning och sånt. De 



Helena Börzsei & Jessica Öhlén 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

 

 

36 

 

 

är såhär slarviga med datum ibland på vissa ställen och sånt. Typ såhär, ja men dom här 
tomaterna går ut nu och inte kanske tomat, men såna grejer. 

Sen vet jag att jag hörde, men det var länge sen, i Borlänge att dom typ såhär sprutade eller 
tvättade toasitsen tillsammans med alla köksredskap och sånt. Men det vart dom väl stämda för 
tror jag? Inte säker, men det är det jag hört. 

Jessica: Är det mest att du har hört från de du känner då eller? 

Jenny: Ja, jag har inte, det var bara det på Borlänge som jag såhär... fastnat. 

Bland den kritik Jenny känner finns rykten om slarvighet när det kommer till personalens 

hantering av mat, men även rykten om att personalen behandlas dåligt av företaget. När det 

kommer till maten har respondenten genom granskande nyhetskällor fått tillgång till negativ 

information som pekat på att McDonald’s märker om gammal mat för att sedan sälja den på 

nytt. Rykten om brister kring renlighet på vissa restauranger har även nått Jenny via 

nyhetsmedier. En konkret nyhet som varit uppseendeväckande för Jenny är den om att 

svenska McDonald’s tvättar sina toasitsar tillsammans med köksutrustning som sedan 

används för matlagning. Jenny tror inte att det är en vanligt förekommande incident, men 

nyheten har likväl satt sina spår hos respondenten. 

Jenny har vänner som arbetar på McDonald’s och det har ofta beskrivits för henne om den 

anställningssituation de befinner sig i. De näst intill omöjliga krav personalen utsätts för är 

bland den kritik Jenny nämner under intervjun, bland annat den besvärliga arbetsmiljö de 

arbetar i. 

”Alltså jag har ju känt, jag känner många, som jag sa, som jobbar på McDonald’s och jag vet att 
dom har typ riktigt dåliga arbetstider dom jobbar… dom jobbar väldigt länge och dom är 
stressade och måste gå från kassan till drive-in på typ exakt en viss tid, annars så får de typ 
avdrag på lönen, alltså såhär sjuka grejer.” 

John 

Bekvämt, äter på McDonald’s pga. brist på alternativ.  

Äcklad efter måltid, flottig mat, bara skit. Dåliga anställningsvillkor. Litar inte på 

McDonald’s. 

Johns bild styrs i stor utsträckning av hans fysiska besök på restaurangen. Vid frågan om 
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orsaken till varför han äter på restaurangen berättar John att det handlar om bekvämlighet, och 

oftast inte maten i sig. Respondenten nämner att han blir ”tvungen” att äta på McDonald’s i 

vissa fall, och tidsbrist samt avsaknad på alternativ är då faktorerna bakom tvånget. Ett par 

minuter in på intervjun blir Johns bild alltmer negativ. Diskussionerna leder in på den 

ohälsosamma mat McDonalds serverar och de känslor John får vid sina måltider på 

restaurangen. 

”Jag blir väl mätt, man blir nästan äcklad i slutet alltså, det är så jävla flottigt och man bara ser 
efter och man bara känner att det är bara skit ändå. Men eh, ja det skulle väl vara det. Men som 
sagt man är ju hungrig i början och sen som sagt blir man bara äcklad i slutet.” 

Likt Jenny väljer John att inte försvara de matval han gjort, utan kan öppet beklaga sig över 

restaurangvalet, samtidigt som han kritiserar maten som serveras där. 

En fråga som ställdes var angående reklam och om respondenten märkt av några förändringar 

i dessa. Intervjupersonen kommer återigen in på kritik av McDonald’s, och istället för att 

besvara frågan börjar han att diskutera personalens situation på företaget. Det är oklart om 

respondenten missuppfattade frågan eller självmant valde att besvara den på det sätt han 

gjorde. 

”… Det blir bara mer och mer unga tjejer, och sen hade jag även ett gäng tjejpolare, så en tjej, 
utländsk tjej, söt tjej, hon hamnade ju i kassan direkt, en intervju, medans jag hade en annan 
tjejpolare som är lite mulligare liksom, kortare, hon fick ju gå på flera intervjuer, och hamnade 
på köksavdelningen direkt. Så det tyckte jag också var fett roligt att höra alltså, att de håller på 
sådär. Sen vet inte jag, ja alltså den mulliga tjejen, inte för no offense så men, hon har ju MVG i 
allt, skitengagerad i skolan medans den andra tjejen bara glider liksom, i princip får gå om 
skolan. Ändå fick hon du vet, såhär en jobbintervju.” 

John börjar under denna fråga att diskutera två kvinnliga bekanta som arbetat på restaurangen 

och hur de behandlades olika på grund av utseende.  

”… det är väl det jag tänker på att, billig arbetskraft och i och för sig, det är väl bra för 
ungdomarna, men ja, jag vet inte vem det är som ligger i de högre rankarna, allt handlar ju bara 
om pengar i slutändan ändå” 

Respondenten menar att han saknar insyn i hur de högre uppsatta i företaget arbetar, men 

menar att det ligger pengar bakom affärsidén vilket styr det sätt de arbetar på. Som L’Etang 

konstaterar är transparens en viktig faktor bakom kundernas tillit till företag. (L’Etang, 

2006:80) John är ett utmärkt exempel på en McDonaldsgäst som betvivlar företagets 



Helena Börzsei & Jessica Öhlén 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

 

 

38 

 

 

handlingar då han saknar insyn i hur företaget styrs.  

Kundernas CSR–medvetenhet 

En fråga som ställdes innan reklamfilmerna visades, var om respondenterna fått någon 

uppfattning om miljö, hälso- eller ekonomiska åtaganden företaget tar för att gynna samhället. 

Nedan följer en redovisning av respondenternas kunskap kring CSR som framkommit under 

intervjuerna.   

Rebecca 

Gör mycket bra- sponsrar välgörenhetskampanjer. Mer kravmärkt nu. Nyttigare - mjölk, 

sallad, fullkorn. 

Rebecca som sedan länge varit anställd på McDonalds, och samtidigt är en besökande kund 

ställdes inför frågor som skiljde sig från de frågor de övriga respondenterna fick, då en tanke 

var att Rebecca skulle kunna mer om företaget och dess arbete CSR.  

Rebecca tydliggör att hon själv är mycket miljömedveten, och önskar större miljöåtaganden 

från McDonald’s sida. Dock menar Rebecca att de använder sig av alltmer kravmärkta 

produkter, och att företaget är på rätt väg när det gäller CSR. Hon nämner dock inte de övriga 

miljöåtaganden McDonald’s idag tar, såsom återvinning av frityrolja, elbesparing och 

källsortering. Okänt är om Rebecca inte varit medveten om dessa miljöåtaganden under sin tid 

som McDonaldsanställd, eller om dessa åtaganden inte, enligt respondenten, räknades som 

miljöansvar.  

”… men å andra sidan, jag tycker det är lite obefogat just för det där, om man jämför med andra 
stora hamburgerrestauranger, det är samma sak liksom, men att det kanske är lite mer stress på 
McDonald’s. McDonald’s gör ändå ganska mycket bra liksom, de tar väldigt mycket 
samhällsansvar så att säga, och det får de inte särskilt mycket cred för... liksom att de sponsrar 
liksom välgörenhetskampanjer och sånt.” 

Under detta ämne påpekar Rebecca att andra hamburgerrestauranger inte får utstå så stor 

mängd kritik såsom McDonald’s, även fast restaurangen tar mer samhällsansvar. Vid denna 

fråga, liksom vid många andra, intar Rebecca en försvarsposition, då såväl företaget som 

hennes egen identitet blivit utsatt för kritik. 
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Laura 

Listing of nutritional information. Healthy choice: salad, milk etc. Good company – try to be 

moral and do what’s best for customers. 

Not aware of bad things. Faulty behaviour is a local responsibility not linked to McDonald’s 

international.  

Lauras medvetenhet angående företagets CSR–kommunikation kretsade till stor del kring att 

försvara USA samt McDonald’s intentioner med deras kommunikation. Respondenten har 

uppfattat, utifrån vad hon sett och hört från alla tänkbara källor, att McDonald’s är ett 

moraliskt gott företag som försöker göra det som är bäst för gästerna och allmänheten. 

Liksom Lauras bild av företaget, som diskuterats ovan, är hennes uppfattning om företagets 

CSR–arbete något romantiserad. Laura kan inte komma att tänka på negativa rykten hon hört, 

men menar att det dåliga besluten inom företaget inte kan skyllas på McDonald’s som 

internationellt företag, utan måste ses ur ett lokalt ansvarsperspektiv. Laura menar att eftersom 

McDonald’s är ett globalt företag är det svårt att kontrollera allt från ett huvudsäte, och mer 

ansvar borde läggas lokalt. 

I och med de svar som kom fram under intervjun kan man genomgående tyda ett 

återkommande försvar av den egna integriteten och familjens amerikanska rötter. 

“I think that they are generally a good company and that they really try to, my impression is that 
they try to see how they could be moral, and you know they try to do the best for their customers 
and have good products but also try and help them be aware of things.” 

Jenny 

Inget stort ansvarstagande. Billig mat. Inget bra för människor – bortsett från kravmärkt. 

Inget som kan rädda alla människor på jorden. 

Trots hennes drygt tioåriga förhållande till McDonalds, med månadsvisa besök, kunde Jenny 

inte förnimma intryck av några tydliga ansvartaganden som företaget tagit.  

” … det enda som jag skulle kunna tolka som bra är ju att dom har billig mat då, alltså men jag 
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tycker ju inte att dom liksom, dom gör ju inget bra mot människorna, eller typ ja, om dom inte 
använder typ såhär miljömärkta grejer som, jag vet inte om dom har det nu eller om dom bara 
hade någon kampanj om det förut. Ehm, men inte något som kan rädda alla människor på 
jorden” 

Jennys definition av CSR är mestadels kopplad till priset på maten, och KRAV-märkta 

produkter. Hon har ingen klar bild av vad McDonald’s gör för samhället, men menar att de 

inte kan rädda alla människor på jorden. 

John 

Försöker visa på moral – men bara för att värna om ryktet. 

Kostcirklar – bara skitsnack. Vill verka bättre än vad de är. 

Av de fyra respondenter som använts i denna uppsats var John förmodligen den som var mest 

kritiskt inställd till McDonald’s CSR–arbete, men var även den av respondenterna som 

flitigast besökte restaurangen. Brembeck diskuterar detta i sin bok ”Hem till McDonald’s”, 

där hon hävdar att uppfattningen om McDonald’s som restaurang kan skilja sig från 

McDonald’s som företag.   

”…det innebär också att man med fog kan hävda att det McDonald’s, som hängts ut i pressen 
som orsakar fetmabomben, faktiskt inte är samma McDonald’s som informanterna ser omkring 
sig.” (Brembeck, 2007:141)  

Möjligtvis ser John inget samband mellan ”restaurangen runt hörnet” och de kritiska 

påståendena han omges av gällande McDonald’s som företag.  

John avvisade många av företagets kampanjer som spel för galleriet, och menade att han inte 

gick på det. De informationskällor han fann trovärdiga var till exempel dokumentärer, medan 

han inte litar ett dugg på McDonald’s externa kommunikation. 

Jessica: Det är ingenting med reklam som du har märkt, ja men det här verkar vara annorlunda 
nu? 

John: Nej det är väl bara det, jag öppnade ju eget för ett tag sedan, så då tänkte jag med 
business, så då har jag tänkt extra mycket på andra företag liksom… 

Respondenten har ett eget företag, vilket han nämnde vid en punkt i intervjun. Han menade att 

i egenskap av egenföretagare är han mer uppmärksam på reklam, och har studerat hur större 
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företag använder sig av extern kommunikation. Att John var så pass stängd för påverkan från 

stora företag som McDonald’s kan till viss del ha att göra med hans roll som egenföretagare. 

Detta har bidragit till att han tar åt sig reklam med en nypa salt, och inte litar på allt som 

utlovas. Som L’Etang konstaterar är många konsumenter cyniska och kritiskt inställda 

angående CSR–kommunikation. Många konsumenter är intresserade av motiven bakom 

företags CSR–arbete, och detta blir en bidragande faktor till konsumenternas generella bild av 

företaget. (L’Etang, 2006:415) 

Mottagande av CSR–kommunikation  

En av frågeställningarna i denna uppsats var hur företagets CSR–arbete har mottagits av dess 

kunder. McDonald’s CSR–arbete har ofta visats genom dess externa kommunikation, då bland 

annat via TV, radio och tidningsannonseringar. En tanke var därför att under intervjun visa 

respondenterna ett urval av dessa reklamannonseringar för att få inblick i hur de uppfattar 

reklamerna, samt hur effektiva de anser att de är. Avslutningsvis kommer även en jämförelse 

mellan de fyra respondenternas mottagande att göras. 

Rebecca 

Rebecca, kund och anställd hos McDonald’s, har som tidigare nämnts fått sin uppfattning om 

företaget till stor del utifrån sin roll som anställd. En teori var därför att respondenten även 

här skulle inta en försvarsposition, och se det positiva framför det negativa med reklamerna. 

Rebecca svarade på reklamen till stor grad utifrån sin egenskap av anställd, men kunde även 

reagera, och ofta då kritiskt, ur ett kundperspektiv. Denna typ av reaktion ger sig till känna vid 

näst intill varje reklaminslag som visas, där respondenten nämner något bra utifrån sin 

position som anställd, och sedan något negativt utifrån ett kundperspektiv.    

Reklam 1. – Reklam riktad till barn är negativt, men är trots allt för en god sak. 

Rebecca visar inledningsvis sin förtjusning över denna reklam som hon anser är mycket söt, 

fyndig och underhållande.  

”Jag tycker den är fyndig, han låter så fånig såhär, sen så är den ju för en bra sak också att man ska äta 
nyttigare, så jag gillar den” 
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Vid en underfråga om respondenten kunde se något socialt ansvar i denna reklamfilm svarar 

Rebecca: 

”Jo, och det jag kan störa mig lite på är ju att den riktar sig ändå lite till barn… fast å andra sidan, det är 
ju barn som spelar i den och jag menar, att reklam riktar sig mot barn är lite negativt i Sverige men å 
andra sidan pratar han på ett vuxet sätt och det är ju ändå vuxna som vill att barn ska äta nyttigt… eeh, 
men jag tycker den är bra att den riktar sig mot det här att man ska äta nyttigt om man vill, däremot i 
verkligenheten var det inte speciellt många som beställde nyttigt… Jo, i och för sig drickor.” 

Respondenten strider konstant mellan sina två roller vid sin bedömning, men avslutar dock 

med att vända kritiken till något positivt utifrån sin erfarenhet av kunders köp av dryck. 

Reklam 2. – Det är ändå bara mammor som äter sallad på McDonald’s 

Respondenten visar under detta reklaminslag en reaktion som var en aning överraskande, då 

hon är negativ till reklamen, utan att ge balans åt påståendet med en positiv motbild. 

”... lite tråkig mot den andra reklamen, men sen märker man ju att den riktar sig mer mot 
ungdomar, dom försöker ju ha lite mer det här avslappnade, men jag vet inte om det är så lyckat 
för jag menar de flesta beställer sallad på McDonald’s är ju såhär mammor som kommer och 
barnen äter Happy Meal och dom äter sallad. Så hade dom riktat reklamen till dom hade det nog 
varit mer effektivt, men ja, den är ändå lite tråkig.  

Reklam 3. – Jättekul, men helt ärlig kanske den inte är. 

Rebecca nämner att hon sett denna reklamskylt vid ett flertal tillfällen och ler när hon 

granskar den. 

”Jag tycker den är jättekul (skratt), det är så fånigt, man tar det inte riktigt på allvar kanske men 
det är lite sådär… liksom det här, den är lite fånig och lite rolig det här att man ska hålla det 
hemligt för barnen att dom ska äta nyttigt. Det klart, ja men, det kanske inte är rätt sätt att gå till 
väga om man ska få barn att äta nyttigt att hålla det hemligt för dom men, ja det är bara lite 
fånigt, den är lite rolig. 

Respondenten hävdar därefter att det fortfarande inte är bra att rikta reklam till barn, men att 

denna annonsering är bättre än den första eftersom den riktar sig till föräldrar. Efter en kort 

tystnad då Rebecca tittar närmare på reklamen säger hon dock: 

”...fast å andra sidan då man tittar på reklampostern längst ner ser man en regnbåge och ett 
Happy Meal, så jag antar att meningen är att barnen ska liksom ”Åh McDonald’s titta mamma” 
Och så kollar mamman och läser vad det står. Att liksom ge barnen en positiv känsla och ge 
mamman informationen… så helt klockrent… eller ärligt kanske det inte är” 
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Reklam 4. – Stort socialt ansvar – gör deras rykte bättre 

Den övergripande uppfattning Rebecca har om denna reklam är mycket positiv. Hon hyllar 

McDonald’s som i enlighet med sitt reklambudskap faktiskt anställer många utländska 

medarbetare och kan se ett klart socialt ansvarstagande i detta, men utifrån ett kundperspektiv 

ger Rebecca McDonald’s viss kritik och menar; 

”Det handlar ju inte om själva produkterna så mycket här, så jag antar att det bara är något.. bara 
för att visa att ” vi är faktiskt ett bra företag”, för dom har ju fått så mycket skit. Eeh… så jag 
menar, det är ju inte reklam för själva produkterna de säljer, utan det är nog för själva företaget, 
att dom ska få ett bättre rykte liksom.” 

 

Reklam 5. – Rolig och söt - får inte stor effekt. 

Detta var den enda av de visade reklamer som respondenten inte sett sedan tidigare, och den 

fick enligt vår åsikt den mest uppriktiga reaktionen. Vid de flesta frågor vill Rebecca förhålla 

sig relativt neutral, med få personliga värderingar om företaget och den bild hon har. Detta 

reklaminslag kan dock ge oss en djupare inblick i den tudelade bild respondenten har.  

Rebecca diskuterar inledningsvis hur underhållande hon anser att reklamen är, men kommer 

sedan in på det negativa hon ser med den, vilket varit en vanligt förekommande rutin hos 

Rebecca. 

”Sociala ansvaret ser man ju, en kampanj för att inte skräpa ner, men den håller inte riktigt 
måttet, om jag skulle se den skulle jag inte bry mig så mycket, det var liksom inte ett helt seriöst 
försök.” 

Respondenten anser att den förmodligen inte har någon stor effekt på grund av enkelheten i 

budskapet. Istället anser Rebecca att detta var ett försök till svar på kritik, eftersom 

McDonald’s är en av medbrottslingarna till stor nedskräpning i landet och ofta får 

anmärkningar. På så vis kan företaget säga att de åtminstone försökt, menar Rebecca. 

Avslutningsvis tillägger respondenten att hennes allmänna uppfattning av företaget är att de 

tar socialt ansvar, men att de skandaler som uppdagats gör hennes ståndpunkt ostadig. 

”Allmänt tycker jag faktiskt McDonald’s är rätt så socialt ansvarstagande liksom, men å andra 
sidan dom här skandalerna som kommer upp hela tiden, är ju tvärtom, det är ju väldiga 
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kontraster. Dom anställer många ungdomar, och liksom, utlänningar som kommer till Sverige 
och försöker påverka folk positivt, men dom här kontrasterna att dom har rätt låga löner, hård 
arbetspress det… så det finns ju den där motsättningen hos McDonald’s, det blir lite… man vet 
inte vad man ska tycka”  

Laura 

Laura hade sedan tidigare inte sett materialet, och en textöversättning gjordes för att 

underlätta förståelsen av innebörden av det som sades i inslagen. Reaktionerna respondenten 

visade var därmed på ett sätt mer spontana än de övriga respondenternas, då de sistnämnda i 

många fall hade sett material sedan tidigare. Något man genomgående kan anmärka vid 

tydandet av Lauras respons på underlaget, var att hennes nationalitet ofta kunde kopplas till 

hennes åsikter kring inslagen. Laura tycktes idolisera det amerikanska McDonald’s och inte se 

svenska McDonald’s som ”äkta”, utan en lokaliserad verksamhet som inte kan liknas vid 

hemlandets. Vidare var Lauras föräldraroll mycket tydlig i hennes åsikter kring 

reklaminslagen. Språk och kulturella skillnader kan dessutom ha påverkat de tankar som 

uppkommit kring det visade materialet.            

Reklam 1. – People still know what healthy means 

När denna reklam visades sitter Laura med sina barn och tittar. Frågan som följer reklamen är 

vad hon tyckte om den och hur hon uppfattar den. Laura är i detta ögonblick en aning 

sammanbiten och eftertänksam. Respondenten konstaterar att reklamens budskap är att man 

kan äta nyttigt på McDonald’s och att den troligen riktar sig till både barn och föräldrar, men 

främst till föräldrar då små barn inte kan ta det egna beslutet att besöka restaurangen. Hon 

anser även att ett budskap är att man som förälder inte ska känna skuld över att ta barnen till 

restaurangen, eftersom det nu är hälsosammare. Vid frågan om Laura anser att den är effektiv 

eller inte svarar hon: 

”... you still have to know what healthy means... I don’t know if it would be affective for a lot of 
parents.” 

Respondenten konstaterar även att inslaget är för ”in your face” i jämförelse med resterande 

exempel. Med stor förmodan trycker denna reklam på en öm punkt, då Lauras identitet som 

mamma blir påverkad. Hon tycks känna irritation över att reklamen vill berätta för föräldrar 
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vad hälsosam kost är, då hon själv redan vet innebörden av detta. Att en liten pojke är 

huvudkaraktären i filmen kan dessutom förhöja intrycket av att filmen är för påstridig. 

Efter att alla reklamer visats tänker Laura fortfarande på den första reklamen som haft en 

uppenbar inverkan på henne. Hon börjar återigen diskutera reklaminslaget och säger; 

“I was thinking about the first video, I thought it would be interesting to know if it would change 
anyones’ mind?  It’s not gonna do it, it’s not gonna change my mind about eating at McDonald’s 
but, Swedes are generally very well educated and I don’t know. I mean pointing out that this 
works as the plate model that’s like, that’s probably good but just because companies saying 
“this is healthy“ Like… okay? […] just because you're a company that’s trying to sell me 
something and you tell me that your food is healthy doesn’t necessarily mean that I’m gonna 
believe you.” 

Reklam 2. – It’s cute 

Reklam 2 är mer attraktiv i Lauras ögon. Hon fnissar till vid vissa delar av inslaget och visar 

tecken på att den är underhållande.  

“I thought it was cute... that one was definately aimed for adults saying  “you can eat healtily at 
McDonald’s“ I prefer this one it wasn’t quite so in your face.” 

Att ha äldre skådespelare i reklamen är bättre för Laura, då den inte är lika ”in your face” som 

föregående inslag. Respondenten konstaterar att den vänder sig till en annan publik jämfört 

med föregående inslag, som här är unga vuxna. Laura anser att budskapet är att man som 

kund nu kan äta hälsosammare på McDonald’s. 

Reklam 3. – It’s okay 

Denna reklamskylt som går i samma tema som reklam 1. får inte heller ett gott mottagande 

från Lauras sida, då det barnrelaterade blir för påtvingat. Reklamskylten som är skriven både 

på svenska och engelska känner hon sig relativt likgiltig inför, och menar att den likt den 

första reklamen är riktad mot föräldrar och menar att familjer nu kan äta hälsosamt på 

restaurangen. 

Reklam 4. – Adults already know, but good for kids  

Den textlösa postern som påminner kunden om att värna om miljön får en tvåsidig respons av 
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respondenten. Som vuxen anser Laura att man på egen hand måste fått lära sig under 

uppväxten att nedskräpning är något negativt, och behöver inte en poster som signalerar detta 

för omgivningen. Som förälder anser hon dock att reklamen är söt, då den utan text kan få 

genomslag hos barn, och att hon som mamma på så vis kan visa sina barn postern och 

informera om miljöansvar. 

Reklam 5. – Maybe it’s a cultural difference? 

Tidningsannonsen som visar vilka nationaliteter McDonald’s inte anställer och som finstilt 

menar att alla är människor i deras ögon, får ett mycket negativt genomslag hos Laura. Under 

ett flertal minuter försöker hon att greppa vad syftet med annonsen är, men blir uppenbart 

uppretad över det sätt man väljer att framställa annonsen. Laura har svårt att se hur 

McDonald’s överhuvudtaget kan göra en sådan reklam, och att om buskapet är att alla 

människor inte anställs utifrån nationalitet borde det ha varit mer lättläst och inte placera 

texten längst ner på sidan. Respondenten menar att det kan handla om kulturella skillnader 

mellan Sverige och USA, då hon inte tror att annonsen skulle slagit igenom i hemlandet.     

Jenny 

Jenny kände igen flera av reklamexemplen, och verkade positivt inställd till merparten av 

dessa. Genomgående i vår intervju med Jenny var det påtagligt att humor, samt fina och söta 

reklamer var viktigt för henne. Det mest effektiva sättet att göra ett gott intryck via reklam 

enligt Jenny är att använda humor och inte krångla till budskapet så mycket.  

Reklam 1. – McDonald’s har vuxit upp 

Respondenten har en genomgående positiv uppfattning om reklam 1. Hon tycker att reklamen 

handlar om McDonald’s som vill visa att de vuxit upp och blivit klokare, och därmed erbjuder 

nyttiga alternativ till sina kunder. Hon nämner att det är en gullig reklam, och hon tror att den 

har påverkat henne positivt angående hennes syn på företaget.  

Jessica: Tror du det har påverkat dig på något sätt, positivt eller negativt av att se den här 
reklamen? 
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Jenny: eeeh, alltså det känns ju som att den har påverkat mig positivt, men för det är ju lite 
såhär ja men det är väl.. bra att dom kan ändra lite på sig och ta bort onyttigheter och så…/ 

Respondenten tycker att det är bra att de tagit bort onyttigheter, vilket är ett intryck man kan 

få av denna reklamfilm. Dock kan man diskutera om detta stämmer, då kunder fortfarande kan 

välja de mer onyttiga alternativen såsom pommes frites och läsk till barnens Happy Meal. 

Reklam 2. – Nytt, fräscht och kul  

Jenny gillar även reklam 2 på grund av humorn och de tilltalande färgerna, samt 

bildkompositionen i klippet. Hon anser att McDonald’s får mer kontakt med potentiella 

kunder med humoristiska TV-inslag som detta, snarare än bilder på endast hamburgare och 

prisinformation. 

”Ja men det känns som att dom får mer kontakt, än att bara ha en hamburgare och så står det ” 
det är ingen big deal” och så står det tio kronor. Man fastnar ju för en sån här reklam.” 

 Respondenten menar att hon lättare tar till sig denna typ av reklam, och påverkas samtidigt 

positivt av den. När vi diskuterar CSR i denna reklam tycker Jenny att den går i liknande 

riktning som reklam 1, de vill erbjuda ett nyttigare och fräschare McDonald’s.   

”Ja, men den är ju rolig liksom så det är ju positivt ser fräscht ut och verkligen, och det ser ju 
jättefräscht ut och det är ju härliga färger och det är ju ett roligt klipp liksom. Så det är ju 
positivt.” 

 Reklam 3. – ”Jag blir jättearg” 

Jenny har svårt att ta till sig reklam 3. Hon tycker att den är svår att förstå i och med att man 

kanske inte läser det finstilta och då lätt missförstår budskapet.  

”Det är ju inte direkt så att man läser det finstilta liksom, eller alltså såhär om man går på stan 
och ser en sån där affisch så blir man ju bara ”shit är dom sjuka i huvet” liksom, verkligen. Det 
känns jätte ogenomtänkt.”  

Vi informerade Jenny om att reklamen var en annons i en tidning, men hon tycks ha glömt 

detta då hon refererar till annonsen som en ”affisch” på stan. Skillnaderna mellan en 

tidningsannons och en reklamskylt kan vara betydelsefull för förståelsen, eftersom det 

antagligen är lättare att läsa det finstilta när man har en tidningsannons framför sig, än med en 

reklamskylt som läses på större avstånd. Hon tror dock att McDonald’s intentioner med 
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reklamen var att påpeka alla människors lika värde, men att det inte når fram till läsarna.  

Jessica: Skulle den kunna ändra din uppfattning om företaget? 

Jenny: Ja absolut, inget snack om saken.. Nu blir jag jätte arg… (skratt) 

Sammanfattningsvis går reklam 3 inte hem hos Jenny, och efter att ha sett denna reklam så 

skulle hon kunna ändra uppfattning mot en mer negativ bild av företaget. 

Reklam 4. – Likgiltig  

Jenny är relativt likgiltig inför reklam 4. Hon finner den för klatschig och tillgjord, och hävdar 

att hon inte skulle fastna för den om hon gick förbi. 

”Ja det känns ju som att det är vad ska man säga, som det står att det är lite såhär att föräldrar 
ska fatta men barnen inte ska fatta att det är lite klatschigt i det liksom.” 

Reklamens budskap är tydligt för respondenten, men en viss sarkasm är tydlig i röstläget då 

hon konstaterar att den är ”klatschig”.  

J: Tycker du reklamen är bra eller dålig? 

Jenny: Jag tycker den är dålig, jag tycker inte alls att det är nåt jag fastnar för liksom. Men den 
är inte som den förra reklamen, jag blir ju inte typ arg eller irriterad men jag tycker inte den är.. 
nej, jag tycker inte den är bra heller liksom. 

När Jenny jämför denna med reklam 3 säger hon att den här får henne inte att bli arg eller 

irriterad, utan fastställer endast att den inte är bra.  

Reklam 5. – Påverkar undermedvetet 

Den lilla fågeln som blir offer för nedskräpning faller Jenny i smaken. Hon tycker att den är 

gullig och söt, och medger att den kan få henne att tänka på att inte skräpa ner. En sådan här 

reklam är lite roligare än bara en papperskorg med ett kryss på, menar hon. 

Jessica: Varför tror du man använder den här reklamen? 

Jenny: Jag vet inte, det kanske är såhär att man inte tänker på det så, att man bara ser den och 
sen bara ”Ja men det är ju bra” baktanke att man liksom såhär.. omedvetet, att man tycker bättre 
om dom och är såhär ja men, det är ju inte så farligt att äta på McDonald’s att man inte pratar om 
det så, men har det i baktankarna.  
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Hon hävdar att en sådan reklam inte skulle påverka hennes restaurangbesök, men att det 

möjligen skulle kunna påverka hennes syn på varumärket undermedvetet. 

John 

John som frekvent besöker McDonald’s, men som under intervjuns gång varit mycket kritisk 

mot företaget och dess produkter, är även under stora delar av denna del av intervjun mycket 

cynisk. Han har sedan tidigare sett många av reklaminslagen, men antyder ofta att dessa inte 

har någon effekt på honom, eftersom hans ståndpunkt redan är klar på grund av rykten och 

dokumentärfilmen ”Supersize Me”.  

Reklam 1. – ”Jag tror inte på det där överhuvudtaget”. 

John förklarar att han känner igen reklamen, och att den handlar om tallriksmodellen, en 

kampanj han sedan innan varit medveten om. Hans första mening kring reklamen är kort men 

laddad. 

 ”Jag tror inte på det där alltså, överhuvudtaget faktiskt”.  

Vid vidare förklaring av sitt påstående nämner respondenten återigen dokumentären 

”Supersize Me” där han anser att hans negativa inställning till McDonald’s mat inte kommer 

förändras av att företaget själv påstår att de är nyttiga. 

”Another important issue seems to be the source of CSR information, where company-
independent sources appear to be the preferred ones.” (Beckmann, 2006:173) 

Beckmann menar att kunder kan ha lättare att finna tillit till utomstående källor framför 

företags egen externa kommunikation, och detta verkar stämma på respondenten. 

”… jag har ju redan hört innan alltså att de inte tar hand om eeeh... ja, liksom käket. När dom 

säger att ”ja du kan äta här och ha en bra kost ”liksom. Medan han kunde inte käka där i två 

månader liksom. Så jag utgår ju mestadels från den där dokumentären. Ehm… jag har ju redan 

min negativa inställning till dom nu så att, eeh.. Jag köper inte det där faktiskt ” 

Vidare menar John att föräldrar däremot kan vara mer positiva, och tycka att tallriksmodellen 

är en bra idé. Respondenten uppmärksammar dock försöket till socialt ansvarstagande genom 
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hälsosammare produkter, men menar själv att konceptet med stor sannolikhet är falskt, då han 

sedan innan vet att maten innehåller mycket socker.                 

Reklam 2. – Bra för vegetarianer 

Under denna reklam skrattar respondenten till vid vissa tillfällen under reklamen och visar 

tecken på att den är underhållande. Johns första intryck var att den var ”kul”. Vidare menar 

respondenten att den vänder sig mot en större målgrupp än den kundkrets som oftast äter på 

McDonald’s, då han anser att den även kan locka vegetarianer. Informanten anser även att det 

är positivt att företaget utökat sortimentet och inte endast säljer hamburgare. 

Reklam 3. – Komisk 

Denna reklamskylt får inte lika stort genomslag hos respondenten. Han konstaterar att den 

liknar den första reklamen, men att den är mer komisk i syfte att få målgruppen att 

uppmärksamma den. John ser inte heller syftet med att använda sig av två språk i reklamen, 

men drar slutsatsen att det är av underhållande syften. 

Reklam 4. – Väldigt rasistisk 

John uppfattas som en aning upprörd under visandet av denna annons. Han har svårt att se 

syftet med den, och stunder av tystnad infinner sig då respondenten kämpar med att se en 

mening bakom reklamen.  

”(Skratt) jag tycker den där är ganska… den är ju dåligt lagd som fan alltså. För att den blir ju 
väldigt rasistisk, det är ju ingen människa som kommer läsa det där. Men med den där börjar 
ju folk att undra. För dom kan jag se det som en positiv grej, för folk reagerar ju på sånt där. 
Men sen att dom skriver det med tio gånger mindre text att dom bara anställer människor, 
jag vet inte det känns som att det blir konstigare vibbar utav det.” 

 

John anser att annonsen är dumt formulerad och att budskapet borde framhävas mer tydligt då 

han menar att han inte skulle läst det finstilta i förbifarten. Då John själv har polskt påbrå 

anser han sig även ha blivit personligt angripen, då han uppfattar den som mycket rasistisk. 

John pekar vid ett tillfälle på den mest framträdande texten och konstaterar att svenskar inte 
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omnämns där, och att svenskar på så vis inte tar illa upp av den. 

”... nej alltså de nämner ju inte svenskar, det är ju inte dom som kommer ta illa upp av den 
liksom, så att det är ju liksom de andra som kommer reagera.” 

John kan dock delvis se ett socialt ansvarstagande från McDonald’s sida då vissa företag inte 

anställer människor med icke-svenska namn, men menar att det är ett oattraktivt sätt att säga 

det på. 

Reklam 5. – Ganska bra ändå, faktiskt.     

John ger god respons på denna textlösa reklamskylt. Han har inte sett den sedan innan, men 

menar att det är beundransvärt att företaget lägger pengar på reklam som inte behandlar 

försäljning, utan på att ta miljöansvar. Respondenten menar att de självklart har sin logga på 

skylten för att offentliggöra deras ansvarstagande, men att det ändå är positivt att handlingen 

utförs. John drar sedan slutsatsen att han inte lockas till att konsumera på restaurangen, men 

att ens bild av företaget kan förbättras, dock inte hans egen bild, som redan är skapad. 

”Här känns det som att dom inte bara tänker på sig själva i det här fallet, utan kan tänka på andra 
också, eller naturen i det här fallet. Jag blir ju inte sugen på att käka hamburgare av reklamen… 
eeh… sen tycker jag väl kanske bättre om företaget, men jag har ju redan min dåliga syn om 
företaget liksom” 

Jämförelse 

Mottagandet av reklammaterialet var varierat bland respondenterna, men vissa likheter kunde 

även uttydas. Många faktorer kan ha påverkat deras attityder, vissa av dem kopplade till social 

bakgrund, familjesituation, ålder, samt personlighet. Nedan följer en kort sammanfattning 

samt jämförelse av deras utsagor, uppdelat efter respektive reklamexempel. 

Reklam 1. 

Laura och John var negativt inställda till denna reklam, dock av olika orsaker. Laura som 

reagerar i egenskap av mamma tar illa vid sig och menar att föräldrar bör vara kapabla att 

avgöra vad som räknas som hälsosamt för sina barn. John däremot har en allmänt negativ 

inställning till McDonald’s som överförs i hans reflektion kring filmen. Reaktionen kopplas 
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till utsagorna om den ”hälsosamma tallriksmodellen” vilket han anser är ren lögn, eftersom 

maten innehåller socker. Jenny samt Rebecca är de två som reagerar positivt. Jenny uppskattar 

underhållningen, och anser att det är bra att McDonald’s börjat ta mer ansvar när det kommer 

till hälsosamma varor.  Rebecca ger sin positiva respons utifrån sin anställning hos företaget 

och är entusiastisk över företagets välvilja till att främja god hälsa. Dock menar hon att de 

nyttigare varorna faktiskt inte sålts i lika stor utsträckning som basutbudet. Rebeccas reagerar 

sedan utifrån sin personliga ståndpunkt och menar att barnreklam inte är moraliskt 

försvarbart.  

Reklam 2.  

Tre av våra respondenter uppskattar detta reklaminslag, och nämner inget negativt med den. 

Det kan tänkas att Laura inte känner ett personligt angrepp vid denna reklam, där hennes 

egenskap av förälder inte utsätts för kritik. Respondenten ser likheten med föregående inslag i 

budskapet om hälsa, men anser att den inte är lika ”in your face” som hon uttrycker det. Jenny 

och John uppskattar även reklamen, då de båda tyckte att den var underhållande. Det 

fastställdes under intervjuns gång att Jenny påverkas mer av reklam med humorinslag än 

John, som föredrar ett enkelt reklamupplägg som endast behöver visa en hamburgare. John 

nämner vid ett tillfälle att han blir ”taggad” att gå till McDonald’s då han ser ett sådant inslag 

på TV. Jenny menar dock att hon inte påverkas av endast annonseringar av produkter, utan 

uppskattar inslag med mer handling. Rebecca var den enda av våra respondenter som inte 

uppskattade denna CSR–reklam då hon utifrån företagets synvinkel ser det som ogynnsamt att 

rikta reklamen mot en ointresserad målgrupp. Främsta skälet till detta var att det, enligt 

hennes egen erfarenhet, mestadels varit mammor som ätit sallader, och att reklamen 

följaktligen bör ha riktats till dem.  

Reklam 3. 

Denna reklam får inte stor genomslagskraft bland intervjupersonerna John, Jenny och Laura. 

Både John och Jenny känner sig likgiltiga över huruvida de påverkats av den eller inte. Med 

stor förmodan känner de ingen koppling till reklamen då den riktar sig mot en annan 

målgrupp, nämligen föräldrar. Jenny menar dock att den är för tillgjord, och försöker vid ett 
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tillfälle sätta sig in i rollen som förälder, och menar då att reklamen trots detta inte skulle få 

någon genomslagskraft hos henne. John, som varit genomgående cynisk, distanserar sig från 

resten av McDonald’s kundkrets och menar att reklamen emellertid kan locka föräldrar, men 

att han själv inte faller för budskapet. John tycks anse att han till skillnad från stora delar av 

restaurangens besökare förstått vad det verkliga McDonald’s står för, och att detta skiljer sig 

från McDonald’s egna utsagor. Rykten och utomstående källor tycks ligga till grund för denna 

distansering. Laura reagerar i likhet med den första reklamen i egenskap av förälder, och anser 

att denna reklam är för påtvingande. Rebecca är återigen den enda som ser reklamen som 

mestadels underhållande och fyndig, och menar att den dessutom inte är riktad till barn, vilket 

är något positivt. Motbilden som ges utifrån hennes kundperspektiv är att den på ett listigt sätt 

kan ha inverkan på barn eftersom bilden på reklamskylten kan vara lockande för en yngre 

målgrupp.  

Reklam 4. 

Även vid denna annonsering råder en samstämmighet mellan Laura, John och Jenny. En 

uppenbar irritation infinner sig, då det i samtliga fall dröjer ett flertal minuter innan 

respondenterna förstår budskapet. När syftet fastslår samtliga att det är en dåligt genomförd 

idé, då de anser att själva huvudbudskapet borde varit mer lättläst för att undvika 

missförstånd. Respondenterna tar avstånd från budskapet på olika grunder. Laura reagerar 

utifrån sin amerikanska bakgrund, då hon konstaterar att kulturella skillnader kunde ligga 

bakom hennes negativa tolkning. Respondenten menar även att den inte skulle ha varit 

attraktiv för en amerikansk publik, och idoliserar USA. Jenny berördes minst av annonsen, 

men blir alltmer kritisk ju längre tid hon funderar över upplägget. Hennes irritation grundades 

huvudsakligen på otydligheten med framförandet av budskapet, då hon som kund kan ändra 

uppfattning om företaget utifrån förvirringen. John reagerar i egenskap av sin nationalitet, och 

anser att annonsen är rasistisk då den nämner polacker, men att svenskar inte blir lika 

uthängda då de endast nämns i det finstilta. McDonaldsanställda Rebecca är den enda som är 

positiv till reklamen, då hon som medarbetare sett det fysiska sambandet mellan påståendet 

och verkligheten, eftersom hon sett att företaget anställer många med utländskt påbrå. 

Rebecca, som försöker hålla sig neutral, ger dock en motbild och nämner att annonsen med 
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förmodan framställts i försök till ett förbättrat rykte, då hon är medveten om allmänhetens 

kritiska inställning mot McDonalds.  

Reklam 5. 

Ingen av respondenterna anser att denna reklamskylt lockar till ökad konsumtion på 

McDonald’s, dock fick reklamen god respons från alla intervjupersonerna. Laura var den mest 

tudelade, då hon konstaterar att vuxna bör kunna ta ett miljöansvar utan en påminnelse. Dock 

menar Laura att reklamen kan vara en bra informationskälla för barn, då den kan förklara 

vikten av att värna om miljön med hjälp av bilder. Rebecca slits som tidigare mellan lojal 

medarbetare och kritisk konsument. Hon konstaterar att reklamen är bra, men kanske inte 

tillräckligt effektiv. Dock ser hon det som positivt att de trots allt gör något åt saken, om än 

något litet. Jenny ser reklamen som ”söt” och medger ärligt att den kan påverka kunder och 

henne själv att undermedvetet få en mer positiv bild av McDonald’s. John delar åsikten att det 

är ett bra initiativ av företaget att värna om miljön, och att konsumenters bild av företaget kan 

påverkas positivt, men dock inte hans egen. Skillnaden mellan Jenny och John ligger därför i 

distansering kontra gemenskap. Jenny besvarar frågorna på ett sätt som antyder att hon ser sig 

själv som en del av McDonald’s kundkrets. John däremot distanserar sig, och menar att han 

själv har större medvetenhet än många andra.   

 

Analys av kundidentitet: Carrigan och Attallas konsumtionsmodell 
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Beckmann konstaterar att fyra beteendemönster hos kunder kan uttydas då man diskuterar 

deras medvetenhet och mottagande av CSR. En såkallad ”Consumer awareness and response 

matrix” kan i många fall vara till hjälp för företag vid planering av framtida CSR–satsningar 

då dessa satsningars påverkan på konsumenter är av stor vikt, och i vissa fall avgörande för 

företagets överlevnad. Hur CSR–arbetet kommer mottas är då viktigt att fastställa. 

(Beckmann, 2006:173) Utifrån tidigare analys av intervjudeltagarnas medvetenhet och 

respons på det CSR–material som visats, kommer respondenterna här att placeras in i den 

nämnda matrisen för att se vilka av de fyra grupperingar de tillhör. Alla respondenter har 

tilldelats varsin färg för att klargöra deras plats i modellen.    

Rebecca – Cynical and Disinterested 

Rebecca slits mellan lojalitet och kritik mot företaget och har ett tudelat förhållande till 

företaget, då hon både är anställd och kund. Hon är medveten om brister hos företaget, men 

menar att de gör sitt bästa för att ta ansvar för sina handlingar och göra rätt för sig. Rebecca 

har ett visst cyniskt synsätt på CSR–kommunikationen, då hon konstaterar att informationen 

från företaget är otillräcklig och inte når fram till kunderna. Hon är även kritisk till reklam 
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riktad till barn, men ger ändå positiv respons på de exempel som visas. Detta gör att hennes 

placering i matrisen är svår att fastställa, då vi känner att vi inte riktigt nådde hennes 

personliga och uppriktiga åsikter till fullo. Rebecca visade inte mycket av sina egna 

ståndpunkter vad det gäller våra exempel, förutom under den sista reklamen, då hon medgav 

att kritik från omgivningen gjort hennes bild av företaget förvirrad. Dock var Rebecca ofta 

mycket diplomatisk i sina svar. Vi placerar Rebecca utifrån denna analys i gränslandet mellan 

cynisk, etiskt medveten, samt osäker.    

John – Cynical and Disinterested 

John visade en viss medvetenhet om McDonald’s försök till socialt ansvar, men hade en tydlig 

skeptisk inställning och låg respons till reklam som visats. Därför placeras han i kategorin 

”Cynical and Disinterested”. Respondenten var medveten om företagets negativa rykten, samt 

vissa sociala ansvarstaganden McDonald’s tagit, men var uppenbart cynisk till motiven 

bakom företagets försök till förbättring och visade låga tecken på respons av CSR–arbetet. 

Beckmann menar att denna typ av konsument främst styrs av pris, bekvämlighet samt kvalité, 

vilket John kan vara ett exempel på, då han hävdar att han besöker restaurangen av 

bekvämlighetsmotiv. (Beckmann, 2006:174) Han hade med andra ord relativt hög 

medvetenhet, men låg respons till CSR–arbete. 

Laura – Oblivious 

Laura är en aning mer svårplacerad, och då hennes kunskap om företaget är tudelad mellan 

svenska och amerikanska McDonald’s placerades Laura i matrisen utifrån sin bild av svenska 

McDonald’s. Respondenten visar skepticism mot det svenska CSR–arbetet som visats genom 

reklam, och är tveksam till huruvida den kan påverka någon. Laura hamnar därmed i området 

”oblivious” med en dragning mot cynisk och ointresserad, och trots att hon visar hög respons 

på det amerikanska CSR–arbetet är hon inte insatt i det svenska arbetet.   

Jenny – Confused and uncertain 

Jenny visade minst medvetenhet om McDonald’s CSR–arbete och nämner endast priset som 

något positivt företaget gör i CSR–väg. Jennys respons till reklamen var dock mestadels 
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positiv, då hon själv konstaterade att kunders bild kan förbättras med vissa annonseringar. 

Jenny visar i kontrast till hennes utsagor ett visst ointresse för det sociala ansvarsarbetet då 

hon inte väljer att äta av de hälsosammare produkterna, och endast besöker restaurangen av 

bekvämlighetsskäl eller vid begär efter ”fet mat”, som hon uttrycker det. Man kan tolka det 

som att Jenny rör sig i riktning mot rutan ”cynical and disinterested”, då hennes tillit till 

företaget påverkas av negativa rykten.  

 

9. Slutsats 

McDonald’s CSR–arbete är under utveckling, och företaget har förstått vikten av fungerande 

CSR–kommunikation i syfte att bygga en god image och möta kritik. Problemet med 

McDonald’s nyvunna intresse för socialt ansvar blir att konsumenterna kan komma att 

uppfatta företaget som oärligt. Detta kan främst bero på att McDonald’s inte har en tradition 

av att visa upp sitt ansvarstagande för samhället, och när de plötsligt börjar kommunicera till 

exempel god hälsa i sina reklamer kan människor reagera och få en uppfattning av att 

företaget endast försöker ”ställa sig in”. Enligt vår uppfattning har McDonald’s en lång väg 

kvar till full trovärdighet angående deras CSR–kommunikation, och i och med den stora 

samhälleliga granskning företaget konstant utsätts för blir det en utmaning för företaget att ta 

sitt ansvar, och fortsätta att förbättra företagets kärnvärden. Då kan företaget komma att 

uppfattas som ett genuint, etiskt ansvarstagande företag, för det sista McDonald’s image 

behöver är fortsatt kritik för företagets verksamhet.          

Syfte och frågeställningar – har vi fått svar? 

Syftet med uppsatsen var att få en djupare förståelse för hur kunderna ser på McDonald’s, 

samt vad som ligger bakom deras bild av företaget. Skiljer sig denna bild från hur 

McDonald’s själva vill uppfattas?  

Av den information vi tillhandahållit från McDonald’s informationsavdelning kan man uttyda 

en stark vilja från företagets sida att uppfattas som hälsosamma, miljömedvetna och 
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ansvarstagande gentemot samhället. De kunder som deltagit i denna studie har dock visat en 

annan uppfattning angående företagets image, då hälsa, miljö och ansvar inte förknippats med 

bilden av McDonald’s. Vi anser att vårt syfte har besvarats i och med det empiriska 

materialets utsagor, samt vår tolkning av dessa. Materialet har även ansetts varit tillräckligt 

för att kunna dra slutsatser kring frågeställningarna.   

Frågeställning 1. Kundernas bild av McDonald’s 

Som tidigare nämnt menar L’Etang att en välfungerande CSR–kommunikation behöver 

implementera moraliska värderingar från start. Att kunna referera till tidiga företrädare av 

socialt ansvar inom företaget är av vikt för att vinna respekt från samhället. (L’Etang, 

2006:409) Efter analysen av intervjuerna har vi kommit fram till att kundernas bild påverkas i 

väldigt liten utsträckning av företagets externa kommunikation, och detta kan då bero på att 

företaget relativt nyligen har börjat använda sig av CSR i verksamheten. Den image 

McDonald’s vill framhäva för sina kunder stämmer ofta inte överens med kundernas egen 

uppfattning om företaget. Som Beckmann konstaterat anses utomstående informationskällor 

ofta som mer trovärdiga än företagets egna källor. (Beckmann, 2006:173)  

Respondenternas förförståelse styrs enligt vår uppfattning av mångåriga restaurangbesök, 

samt intryck från vänner och bekanta. Negativa rykten och dokumentärfilmer är ytterligare 

aspekter som påverkar dessa kunders bild av McDonald’s, då i större utsträckning än 

företagets egen kommunikation. I och med detta resultat anser vi att frågeställningen 

besvarats enligt våra förväntningar.   

Frågeställning 2. Medvetenhet & mottagande av CSR–kommunikation 

Respondenternas vetskap om McDonald’s samhällsansvar var i många fall bristande, och det 

var något som vi såg var gemensamt för alla fyra intervjupersoner. Vissa av 

intervjupersonerna visade tecken på förståelse av innebörden av CSR, och var positiva till 

McDonald’s etiska arbete. Intresset för CSR var dock svagt, och ingen av intervjupersonerna 

var aktivt engagerade i dessa frågor.  

”… Morsing and Schultz argue that while the public may encourage CSR activities they may be 
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reluctant to listen to the CSR message…” (Beckmann et. al, 2006:30) 

Liksom Morsing och Schultz delar vi uppfattningen om att kunder som anser att CSR är en 

viktig del av ett företags arbete kanske inte alltid är mottagliga för budskap som förmedlas 

genom CSR–kommunikation, då kunder fortfarande kan vara skeptiska till sådan 

kommunikation. Rebecca visade dock ett intresse för miljöfrågor, och var delvis medveten om 

de åtaganden McDonald’s gjort på den fronten.  

Respondenternas medvetenhet och intresse har diskuterats utifrån en respons- och 

medvetenhetsmatris, utformad av Carragan och Attalla. Ingen av respondenterna tolkades 

enligt denna modell som både medveten och intresserad, vilket är ett konkret bevis på det 

ointresse respondenterna har inför socialt ansvar. Dock menar Beckmann att en förändrad 

livssituation kan förändra människors perspektiv, vilket kan leda till en förflyttning inom 

matrisen. (Beckmann, 2006:173)   

Respondenterna var tveksamma till om reklamerna skulle kunna påverka dem och deras antal 

besök på restaurangen. Däremot bör det belysas att tre av fyra intervjupersoner var bekanta 

med flera av de reklamer som visades i studien, och hade sedan innan en relativt färdigbildad 

åsikt om dessa. Det kan diskuteras huruvida budskapen har haft en omedveten positiv eller 

negativ inverkan på respondenterna. Orsaken till att respondenterna väljer att äta på 

McDonald’s har enligt vår uppfattning inte mycket att göra med företagets etiska ageranden. 

Det som styr är istället bekvämlighet, lättillgänglighet, barnvänlighet och priser. Att det går 

fort att få maten är också något som uppskattas av vissa. Detta stämmer in på Beckmanns 

beskrivning av konsumentgruppen ”cynical and disinterested” i sin konsumentmatris, där 

majoriteten av respondenterna placerades in.    

” [they]… value other attributes such as price, quality and convenience at least as high as CSR.” 
(Beckmann, 2006:174)  

Ingen av respondenterna i denna studie brukar föredra det ”nyttiga” sortimentet, såsom sallad, 

morötter och så vidare. Rebecca som är anställd på McDonald’s hävdar dock att det är en 

växande trend att kunder beställer nyttigare alternativ, men att det fortfarande är basutbudet 

som säljer bäst.  
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L’Etang diskuterar som vi redan nämnt, vikten av en CSR–kommunikation som går långt 

tillbaka i tiden. Detta för att etablera en god image i kundernas medvetande. (L’Etang, 

2006:409) McDonald’s som starkt marknadsfört hälsosamma alternativ på senare tid kan 

därför få problem att implementera dessa förändringar i kundernas medvetande, då kunderna 

oftast besöker restaurangen för basutbudet som de lärt känna mycket väl genom åren och 

associerar företaget med. Denna slutsats var intressant för oss, då de matrelaterade reklamer 

vi valt i denna uppsats uteslutande kretsat kring hälsosamma val såsom kostcirkeln och 

sallader. Alltså kan vi förmoda att dessa reklamer har haft liten, om ens någon, 

genomslagskraft hos våra respondenter. Denna fråga var, i relation till den förra, en aning mer 

svårbesvarad, då detta troligen var första gången intervjupersonerna såg reklamerna ur ett 

CSR–perspektiv, eller såg reklamerna för första gången. En intressant uppföljning på denna 

fråga hade kunnat vara att återkomma till respondenterna efter en tid, och då se om deras 

medvetenhet har förändrats angående uppfattningen om CSR.   

Diskussion: Är McDonald’s CSR–kommunikation nödvändig för lönsamheten?  

Samspelet mellan etik och vinst i dagens samhälle blir allt viktigare, då företag måste kunna 

stå för hårdare kritik än förr från intressenter (Margolis & Walsh i Morsing et. al, 2006:52)  

Lönsamhet har dock alltid varit det mest essentiella inom en organisation, eftersom det är 

naturligt kopplat till företagets existens. Friedmann stödjer denna tes, då han konstaterar att 

organisationers främsta syfte trots allt är att vara vinstbringande, då annan aktivitet tar fokus 

från det huvudsakliga syftet med en verksamhets existens. (Friedmann i L’Etang et. al 

2008:412) Etik kan däremot ses som en mindre nödvändighet, och inte ens ett krav för att ett 

företag ska kunna överleva och gå med vinst. Dock hävdar Grunig att en balans krävs mellan 

etik och vinst, konsumenternas och företagets intressen, då de på många sätt är beroende av 

varandra. (Dozier i Eriksson, 2002:56) Förhållandet innebär att båda parter behöver vara till 

freds med utfallet och vinna på det. L’Etang menar däremot att ett sådant förhållande inte 

existerar i praktiken då företaget har den dominerande positionen och oftast gynnas mer än 

mottagaren. (L’Etang 2008:412) Både Grunig och L’Etang har valida synpunkter; balans är 

viktigt, men det är som L’Etang menar, svårt att utesluta ett maktperspektiv inom företags 

kommunikation med sina kunder. Konsumenter har liten påverkan, och egentligen ingen rätt 
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att kräva att ett företag ska engagera sig i CSR. Däremot kan de påverka på andra sätt, då de 

själva väljer om de vill stödja företaget eller inte. I McDonald’s fall anser företaget själva att 

arbetet med etiska frågor är av stor vikt, både för att förstärka företagets goda rykte, samt att 

ge tillbaka till samhället. (Bilaga 1. 2010-04-20)  

Men vad är då förändring? Heath ställer sig tveksam till de organisationer som endast väljer 

att kommunicera CSR efter en uppmärksammad skandal, då han menar att detta inte är en 

långsiktig lösning. (Heath, 1997:53) Att endast hitta lösningar för att komma förbi problem i 

efterhand är därför inte korrekt benämning på socialt ansvarstagande. Att istället arbeta 

proaktivt med förändring av tvivelaktig verksamhet är enligt Heath det bästa sättet att bruka 

CSR. Enligt denna ståndpunkt håller inte McDonald’s måttet. Förändringarna har i många fall 

uppkommit på senare år och då efter samhällskritik angående basutbudet. Åtgärderna kan 

därför inte räknas som ett proaktivt arbete, utan kanske främst en lösning på ett problem. 

L’Etangs teori om CSR som en ytlighet kan kopplas samman med detta. (L’Etang, 1996:32) 

Vi instämmer med Heaths teori, men menar att det i McDonald’s fall kan vara svårt att 

modifiera de produkter som lett till kritik, fast det är å andra sidan ingen omöjlighet. Att 

proaktivt förbättra olika delar av företaget såsom större spårbarhet av produkter kan vara en 

viktig faktor, och att konstant se möjligheter till goda förändringar. McDonald’s har trots allt 

förändrats till det bättre, exempelvis genom att bredda sitt utbud. Det är svårt att säga hur 

lönsamheten hade sett ut utan dessa förändringar, men ett antagande som gjorts är dock att 

McDonald’s arbete med CSR är viktigt, eftersom de trots proaktiva åtgärder på så vis kan 

försvara sin verksamhet och besvara kritik från samhällsmedborgare och aktivister.  

En fråga för oss har varit om det i McDonald’s fall överhuvudtaget är lönsamt att bedriva 

CSR–arbete, och om företaget skulle kunna överleva utan proaktiva aktiviteter. Som 

inledningsvis diskuterats kan McDonald’s inte ändra sitt basutbud, som oftast är den ömma 

punkten när företaget mottar kritik. Detta tvingar företaget att kompensera med annat, såsom 

nyttiga tillbehör och samhällsengagemang. En slutsats som dragits är att McDonald’s inte 

skulle vara lika framgångsrikt utan sina ansvarstaganden. Med stor förmodan skulle företaget 

utsättas för mer kritik och samhällsdebatt, vilket kan leda till kundförlust. Som tidigare 
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diskuterats, ligger tilliten ofta hos myndigheter och medierapporteringar istället för hos 

företaget. (Brembeck, 2007:143) John nämner exempelvis dokumentären ”Supersize Me” och 

annan medierapportering som mer trovärdiga källor än företagets egen externa 

kommunikation, och att hans besök skurits ned i samband med detta. Han är ett bevis på att en 

negativ bild av företaget inte behöver påverka kundens besök på restaurangen. 

 

10. Vidare forskning   

Forskare börjar alltmer utforska begreppet CSR, trots detta är konsumenternas mottagande av 

CSR–kommunikation fortfarande ett relativt outforskat område. Ett företags intressenter, och 

däribland dess kunder, har stor makt att påverka företagets framtid då deras uppfattning av 

företaget påverkar dem och kan därför påverka deras handlingar. Kundernas uppfattning i sin 

tur styrs ofta av stimuli som de mottar från bland annat företags externa kommunikation. 

Denna uppsats hjälper på så vis till att fylla ett tomrum, då endast ett fåtal forskare innan oss 

snuddat vid ämnet. Vi anser att vidare forskning kring CSR–kommunikation och mottagandet 

av denna, är något som kan ha gynnsam verkan på såväl samhället som dess verksamma 

företag. Samhället gynnas av en tydligare reglering av CSR i och med att det skapar ett bättre 

förhållande mellan företag och konsumenter, samt en ökad tillit till organisationer. En 

tydligare reglering ser vi som en naturlig följd i utvecklingen av CSR, då det är en allt 

vanligare del i ett företags agenda. Att reglera CSR som begrepp internationellt skulle också 

vara till hjälp, då gemensamma riktlinjer för etiskt agerande medför en förståelse och tillit till 

globala organisationer. Företag kan komma att gynnas av fortsatt utveckling inom CSR, då en 

transparens underlättar deras kommunikationsarbete. Att ha möjligheten att synliggöra en 

verksamhet skapar mindre ifrågasättande och mindre kritik från samhället. Det skulle 

troligtvis även underlätta organisationers arbete med CSR om det fanns tydliga, gemensamma 

gränsöverskridande riktlinjer för detta.   

Utifrån denna undersökning har ett antal nya frågor väckts, som skulle kunna ta vårt resultat 

ett steg längre.  
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- Varför fortsätter McDonald’s kunder att återkomma till restaurangen trots deras 

negativa och kritiska inställning till företaget? 

 

- Vad beror skillnader i attityder på inom samma åldersgrupper? Finns det andra 

faktorer som är av större vikt? 

 

- Hur kan McDonald’s förbättra sin CSR–kommunikation så att de når de kunder som i 

dagsläget är ointresserade? 

Dessa frågor är endast ett askplock ur en uppsjö av frågor vi ställt oss under arbetets gång, 

och det skulle vara väldigt intressant att utöka forskningen utifrån dessa frågeställningar.   
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12. Bilagor 

Bilaga 1. – Brev från Stina Tylner, Svenska McDonald’s AB, angående företagets CSR–
policy . 

Kort om McDonald’s  

Den ledande restaurangkedjan i Sverige med cirka 223 restauranger från Ystad till Luleå och över 
415 000 besökare per dag. 75 % procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. 
Landets största privata arbetsgivare för ungdomar. Här arbetar över 90 olika nationaliteter och 
cirka 30 procent av medarbetarna, liksom cheferna, har en annan kulturbakgrund. De cirka 12 000 
medarbetarna serverar god och varierad mat samt erbjuder snabb och vänlig service i rena, 
moderna restauranger.  

Restaurangerna erbjuder en bred meny med över 300 olika möjliga måltidskombinationer och 
råvaror av hög kvalitet, t ex 100 procent rent nötkött. Företaget engagerar sig i samhället både 
nationellt och lokalt genom bland annat Ronald McDonald Hus och idrottsrörelsen.  

Mål och mätning  

McDonald’s i Sverige har en lång tradition av att arbeta tillsammans med oberoende/utomstående 
experter för rådgivning, stöd och verifikation av att vår verksamhet utvecklas hållbart samt när det 
gäller hur vi rapporterar och beskriver vårt miljöengagemang. Tidigare har vi arbetat med 
Naturliga Steget, vi arbetar nu med Respect Europé och var exempelvis tidigt med och testade 
deras klimatprogram Svante. Vi är även medlemmar i CSR Sweden och arbetar tillsammans med 
dem utifrån ett bredare CSR-perspektiv.  

Vi har historiskt redovisat vårtmiljöengagemang på vår hemsida, i miljöbroschyrer och annan 
kommunikation till våra gäster. Allt med stöd av oberoende och utomstående experter enligt ovan.  
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Nu arbetar vi med att ta fram en europeisk gemensam standard för att kunna skapa möjlighet att 
mäta och målsätta vår verksamhet från grunden för att kunna arbeta ännu mer aktivt med hållbar 
utveckling i alla led tillsammans med våra leverantörer.  

Vår syn på CSR/CR  

CR, Corporate responsiblity, är de ansvarsfrågor vi arbetar med i vår verksamhet för att den ska 
utvecklas hållbart. CR är en del i hur vi bedriver vår verksamhet från grunden, vår verksamhet ska 
utvecklas hållbart med hänsyn taget till E, E, E dvs. Ethics (etik), Environment (miljö) och 
Economy (lönsamhet).  

Våra viktigaste resultat. Hittills.  

Vårt miljöarbete och sociala engagemang har varit en central del av McDonald’s verksamhet 
under många år. Även om den hållbara utvecklingen är en ständig resa på vägen hållbarhet där 
resan är målet, har vi redan nått många viktiga framsteg:  
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Miljöutbildning  

McDonald’s har ett internt utbildningssystem som effektivt når ut till samtliga 12 000 
medarbetare, vi behandlar en mängd aspekter på miljö - exempelvis källsortering och 
energibesparing. Vi bedriver även en omfattande intern utbildningsverksamhet i vår Business 
School på huvudkontoret i Skärholmen utanför Stockholm.  

Hur vi samarbetar med våra leverantörer  

De krav vi ställer på våra leverantörer innan vi startar ett samarbete, är bland de tuffaste om inte 
de mest långtgående i industrin. Det är inte alltid enkelt, men dessbättre arbetar vi mycket 
långsiktigt med våra leverantörer. Många har varit med oss sedan starten i Europa/Sverige. De 
specifika krav som ställs inkluderar vår gemensamma arbetsrelation, specifika kvalitetskriterier 
som inkluderar uthållig produktion och spårbarhet genom hela livsmedelskedjan, etiska krav på 
både leverantören och indirekta leverantörer genom vår specifika Code of Conduct. Vi arbetar 
långsiktigt med att minimera miljöpåverkan i alla led och arbetar aktivt med environmental 
scorecards. Dessutom kräver vi att våra leverantörer utför en self assessment i Social 
Accountability och därefter inspekteras de av en oberoende certifieringsorganisation (Intertek) 
med avseende på detsamma. Var och ett av dessa kriterier ingår i våra värderingar inom våra tre E 
enligt ovan och nedan beskrivet på engelska.  

Ethical  

Purchase from companies that follow practices to ensure the welfare, health and safety of our 
suppliers’ employees; and to ensure the welfare and humane treatment of animals in our supply 
chain.  

Environmental  

Influence the sourcing of our materials and ensure the design of our products, their manufacture, 
distribution and use minimize lifecycle impacts on the environment.  

Economic  

Deliver affordable food, engage in equitable trade practices, limit the spread of agricultural 
diseases, and positively impact the communities that our suppliers operate in  

McDonald’s ansvarsarbete för att servera bra mat snabbt  

Vi var tidigt ute med exempelvis KRAV-märkt ekologisk mjölk på restaurang, det har vi haft på 
menyn ända sedan 1995. Vi bestämde oss även under 2007 att allt kaffe vi serverade skulle vara 
ekologiskt odlat, KRAV-märkt och från gårdar certifierade av Rainforest Alliance, det innebär att 
10 miljoner koppar kaffe årligen numera inte enbart är goda till smaken utan även för miljön. Nu 
byter vi även till ekologiskt socker för en helgrön fika. Även vårt te från Lipton är certifierat av 
Rainforest Alliance och vi serverar ekologisk glasstårta till våra barnkalas.  
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Ett erkännande för vårt långtgående engagemang kring arbetet med råvaror kom under våren 
2008. Compassion in World Farming utsåg McDonald’s till årets mottagare av priset Good Egg 
Award, ett pris för McDonald’s progressiva arbete för att kunna erbjuda ägg från burfria höns. I 
dagsläget kommer 95 % av McDonald’s ägg i 21 EU-länder från frigående höns, och 100 % skall 
nås före slutet av 2010. Sverige har legat i framkant av arbetet och haft ägg från burfria höns 
sedan 2002, under 2008 såldes över 700 000 ägg på McDonald’s i Sverige.  

McDonald’s utveckling av en bredare och mer varierad meny har varit branschledande sedan 
starten 1973. Men det räcker inte att kunna erbjuda måltidskombinationer som passar för alla vid 
alla tillfällen. Ansvaret kring maten handlar också till väldigt stor del om att ta fram 
märkningssystem, innehållsdeklarationer och information kring mat och hälsa. McDonald’s 
Balansguide är landets mest utvecklade system för att få reda på allt kring den mat du som gäst 
vill äta hos oss. Det är också väldigt viktigt att personer med födoämneskänslighet kan lita på 
maten, och att ha rutiner som säkerställer detta. McDonald’s blev belönade med SCUF-gaffeln av 
Svenska Celiakiungdomsförbundet för sitt långtgående arbete inom området. Under 2010 erhöll 
McDonald’s som första restaurangkedja certifieringen Tryggare Mat från Astma- och 
allergiförbundet.  

Kvalitetsaspekten kring maten är det mest prioriterade området, vi köper bara in mat från 
leverantörer som kan möta våra hårda krav på kvalitet. På menyn har vi också tagit ett stort steg 
genom att erbjuda Happy Meal enligt Tallriksmodellen där våra unga gäster får en välkomponerad 
måltid ur sammansättningssynpunkt, och där frukt eller grönt alltid ingår. Bara under 2007 ledde 
det till en försäljning av 304 ton frukt och 321 ton morötter. Vi lyfter också fram vår ekologiska 
lättmjölk som dryckesalternativ och bara under 2007 sålde vi 575 000 liter ekologisk lättmjölk. 
Andra initiativ vi tagit inom området är att vi inte har något tillsatt transfett eller palmolja i 
frityroljan. Detta har vi lyckats göra samtidigt som vi håller andelen mättat fett på låg nivå, 9 %, 
vilket är viktigt. Vi erbjuder vegetariska alternativ för de gäster som vill ha detta, exempelvis 
bönburgaren McBean eller sallad av olika sorter. Vi är den restaurangkedja som säljer mest sallad 
i Sverige och har bland annat morötter som tillbehörsalternativ. Vi samarbetar med nutritionister 
och forskare för att ständigt kunna erbjuda bra och relevant mat och fortsätta ligga i framkant.  

Kopplingen mellan energi in och energi ut är något vi ständigt arbetar med. Vi har en lång 
tradition av stöd till den lokala idrottsverksamheten genom våra entreprenörer på orter runt om 
Sverige, exempelvis så stöttar vi friidrott, fotboll, gymnastik, handikappidrott, ishockey och 
simning för att nämna några exempel. Vi stödjer även Gothia Cup i fotboll och ett har samarbete 
med Midnattsloppet i Stockholm där vi arangerar Mini Mil som förra år engagerade hela 700 
barn.  

Återvinning  

Återvinning är en viktig fråga för oss. Vår källsortering har vi under årens lopp utvecklat och 
förfinat och den utvecklas i takt med omvärlden. I dagsläget går exempelvis plasten till 
plaståtervinningsföretag, wellpapp och pappersförpackningarna till pappersbruk och blir 
exempelvis kartongrullar till toalettpappret vi har hemma. Nu kan även allt fler restauranger 
källsortera matavfallet i köket ihop med sin kommun. Det kan exempelvis omvandlas till biogas 
för lokaltrafikens bussar. När det gäller vår återvinning brukar vi alltid prata om material, inte 
avfall, då det kan återvinnas på olika sätt.  
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En spännande satsning som rör ett material från vår mattillagning är att vi återvinner vår använda 
frityrolja som blir till naturbiodiesel, den används sedan till våra egna transporter. Vi samarbetar 
med företaget MBP-Group som arbetar med att göra drivmedel av alternativa energikällor. 
Samarbetet innebär att vi nu får betalt för något som tidigare sågs som avfall, och som kostade 
avsevärda summor att få bortforslat från restaurangerna. Genom satsningen får vi en mer lönsam 
hantering av den använda frityroljan samtidigt som de egna transporterna kan utvecklas 
klimatsmart. Detta är ett bra exempel på ett grönt kretslopp som bidrar med värde både till miljön 
och verksamheten. Som CSR ska göra.  

Vår samarbetspartner MBP-Group som har varit med från början arbetar med ”andra 
generationens oljor”, till skillnad från virgin oil som är en ”första generationens oljor”. Andra 
generationens oljor kan ses som restprodukter från en primär process, exempelvis som 
McDonald’s frityrolja. Att framställa drivmedel ur en fettbas är en naturlig del i ett kretslopp där 
man tillvaratar och framställer drivmedel ur en fettbas som redan existerar. I drivmedlet som 
produceras av McDonald’s återvunna frityrolja används biologiskt framställd etanol vilket gör det 
100 % förnyelsebart.  

Grön el på McDonald’s  

Vi arbetar för att minska energiförbrukningen hos våra leverantörer och på restaurangerna. Våra 
restauranger ska vara energieffektiva och vi satsar mycket på alltifrån värmeåtervinning till 
modern utrustning som optimerar energianvändningen. Ett exempel är våra koldioxidmätare som 
känner av och anpassar ventilationen efter hur många gäster som är på restaurangen, ett modernt 
sätt att spara energi. Alla våra medarbetare lär sig också vårt egenutvecklade system ”Fire up - 
Fire down” som styr köksutrustningen energieffektivt och anpassat efter gästernas besökstider. Vi 
testar kontinuerligt möjligheter för att optimera vår utrustning, exempelvis våra kylutrymmen för 
att spara el. Nu genomförs även energideklarationer på restaurangerna för att identifiera fler 
möjligheter att effektivisera energiförbrukningen. Vi har också bestämt oss för att vår el ska vara 
förnybar. Vår policy är att köpa Bra Miljöval el, enligt kriterier från Naturskyddsföreningen. Det 
är el från vind- och vattenkraft.  

Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för att minska vattenförbrukningen. För att spara 
vatten på våra restauranger går vi över till snålspolande toaletter och automatisk sensor på 
vattenkranarna.  

Fler exempel  

McDonald’s har tillsammans med WWF tagit fram en papperspolicy för hållbar 
pappersanvändning. Vi strävar efter att ständigt öka andelen returfiber i våra förpackningar och 
främjar hållbara inköp av papper. När det gäller kommunikationen till våra gäster har vi investerat 
i digitala kommunikationskanaler för att på så sätt kunna minska vår pappersanvändning, nu är 
exempelvis våra menytavlor digitala och vi kommunicerar även via tv-skärmar på alla 
restauranger. Våra brickunderlägg och broschyrer är gjorda av FSC-märkt papper som därmed 
bidrar till ett hållbart skogsbruk.  

Under 2009 har vi valt att ersätta våra plastpåsar för avhämtning med enbart papperspåsar 
vilket betyder att cirka 1,6 miljoner plastpåsar som årligen förbrukats försvinner. Vi har även 
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bytt till Grön ADR från Posten för våra utskick och sedan juni 2009 kan våra gäster ladda sin 
elbil på McDonald’s Lindvreten i Skärholmen utanför Stockholm. Ytterligare en laddstation för 
elbilar kommer finnas vid McDonald’s Norremark i Växjö från och med 23 april 2010.  
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Bilaga 2. – Intervjufrågor, anställd 

Varför sökte du jobb på McDonalds? 

Har du under din tid på McDonalds sett förändringar i restaurangen, utseendemässigt eller 
förändring av produkter, kampanjer? 

Har ni riktlinjer för bemötandet av kunder? Hur ser de ut? 

Hur upplever du restauranggästerna? 

Äter du själv på McDonalds? 

Brukar du få frågor angående innehållet i maten? 

Är det många barnfamiljer som äter på din McDonalds restaurang? Om ja, vad tror du lockar 
dem dit? 

Har du som anställd fått några kommunikativa riktlinjer för vad ni får och inte får berätta 
angående företaget? 

Berätta vad som är bra/dåligt med din arbetsplats. 

Om du fick förändra någonting med McDonalds, vad skulle det vara? 
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Bilaga 3. – Intervjufrågor, kund 

 

Ungefär hur många gånger i veckan äter du ute? 

Can you try and estimate how many times a week you eat out?  

Vilka restauranger besöker du mest? 

Are there restaurants that you visit more often than others, if yes, which restaurants? 

Hur länge har du besökt McDonalds? 

For how long have you been a McDonalds costumer? 

Hur tycker du McDonalds skiljer sig från andra snabbmatsrestauranger? 

How do you think McDonald's is different from other fastfood-restaurants? 

Varför tror du att du äter på McDonalds? 

Why do you think you eat at McDonald's, and why do you come back as a costumer? 

Vad beställer du när du äter där? 

What do you order when you eat at McDonald's? 

Har du funderat på hur du känner dig efter din måltid? 

Have you ever thought about how you feel after your meal?  

Har du under åren sett förändringar hos McDonald's, utseendemässigt eller förändring av 
produkter, kampanjer? 

Have you noticed any change with McDonald's over the years? Change as in the restaurants, 
change of products or different campaignes? 

Var har du fått information kring dessa förändringar? 

If yes, were did you get the information about the change? 

Vilken är enligt dig den mest minnesvärda reklamen McDonalds gjort? 
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Wich McDonald's commercial is the most memorable, according to you? 

(Visning av reklam) 

Känner du igen någon eller några av klippen? 

Do you recognize any of the clips/posters? 

Vad tycker du att de handlar om? 

What do you believe is the main message in each commercial? 

Vad tror du McDonalds vill åstadkomma med dem? 

What do you think is the purpose of these commercials? 

Tror du de har påverkat dig på något sätt, positivt eller negativt? 

Do you believe that these commercials have affected you in some way, and if yes, how?  

Har du hört rykten eller påståenden som varit negativa kring McDonalds? 

Have you heard any rumors or allegations that have been negative about the company? 

Fler företag använder idag CSR (förklara), Har du via reklam av olika slag fått en 
uppfattning av vad McDonalds gör för att ta sitt ansvar? 

Many companies today are using CSR as a part in their external communication 
process. (explain CSR) Do you have an understanding of what McDonald's is doing to 
meet their responsibilities  

Hur har de negativa respektive positiva påståendena påverkat dig och dina besök, Har du 
blivit påverkad överhuvudtaget? 

How do you think that you have been affected by the positive or negative claims or rumors  
that you've heard about the company? 

 

 

 


