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Abstrakt  
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En receptionsanalys om idrottsintresserade ungdomars uppfattning om McDonald's CSR-arbete 

mot idrott och hälsa.  
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Syfte:  

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's 

CSR-arbete mot idrott och hälsa i två utvalda reklamfilmer. Studiens vetenskapliga problem är att 

undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar att McDonald's som Sveriges största 

snabbmatskedja samtidigt arbetar med hälsofrämjande CSR-arbeten. Det är det motsägelsefulla i 

detta fenomen som är intressant att undersöka utifrån den utvalda målgruppens perspektiv. 

 

 

Frågeställningar: 

 

● Hur uppfattar idrottsintresserade ungdomar McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa i 

de två utvalda reklamfilmerna?  

● Hur uppfattar idrottsintresserade ungdomar begreppet Corporate Social Responsibility? 

● Hur definierar idrottsintresserade ungdomar begreppet hälsa? 

● Hur uppfattar idrottsintresserade ungdomar McDonald's satsning Skidlyftet? 

 

 

Metod och material: Receptionsanalys med sex fokusgruppsintervjuer.  

 

Huvudresultat: McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa gör det möjligt för fler ungdomar 

att fortsätta med sin idrott. Men samtidigt uppfattar ungdomarna att det är paradoxalt att 

McDonald's som en snabbmatskedja väljer att göra hälsofrämjande CSR-arbeten.  

 

Nyckelord: McDonald's, CSR, Hälsa, Skidlyftet 
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1. Inledning 

Vi på McDonald's vill ge någonting till det samhälle där vi lever och verkar. Vi är globala men 

också lokala och med ca 210 restauranger runt om i landet är vi en del av samhället. Allting vi 

gör - som arbetsgivare, som mötesplats och som en del av lokalsamhället - lämnar spår och 

avtryck. [...] och lokalt stöttar våra franchisetagare idrottsklubbar runt om i hela Sverige.1 

  

Idag blir det allt viktigare för företag att vara med och ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande i samhället. Utifrån detta kan företag visa för samhället hur de vill uppfattas och 

vad de står för. Citatet ovan beskriver hur företaget McDonald's Sverige väljer att ta ett frivilligt 

ansvar för ett bättre samhälle. Att bidra till samhället kan sammanfattas i begreppet Corporate 

Social Responsibility (CSR). Begreppet består av tre områden och det första är ekonomiskt 

ansvarstagande som innebär att driva en verksamhet på ett sätt där de ekonomiska aspekterna ses 

som viktigast. Det andra är miljömässigt ansvarstagande som innebär att man driver en 

verksamhet så att det inte påverkar miljön på ett negativt sätt långsiktigt.2 

  

Det tredje området och som denna studie kommer att fokusera på är socialt ansvarstagande. Det 

handlar om att driva en verksamhet på ett sådant sätt som kännetecknar en god 

samhällsmedborgare samt ta hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande. Oavsett om 

de är anställda inom verksamheten, arbetar för underleverantörer eller är konsumenter.3 Det är 

vanligt idag att företag tar hänsyn till medborgares hälsa och sponsrar olika idrottssammanhang. I 

detta fall är McDonald's Sverige en av huvudsponsorerna till Svenska Skidförbundets längd-och 

alpina landslag och startade engagemanget Skidlyftet år 2015 tillsammans med det Svenska 

Skidförbundet och landslagsstjärnorna.4 

  

I detta arbete kommer företaget McDonald's Sverige att vara i fokus och studien undersöker hur 

idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa. Begreppet 

CSR används för att få en förståelse för varför McDonald's arbetar med CSR på det sätt som de 

gör samt varför McDonald's väljer att arbeta med CSR-arbete i relation till idrott och hälsa.   

1.1 Problemformulering  

Under en längre tid har det pågått en samhällsdebatt om kost, motion och hälsa. Det finns 

indikationer på att medelvikten bland den svenska befolkningen ökar5 samtidigt som att färre 

motionerar regelbundet. Mest alarmerande är rapporter som visar att detta är fallet med barn och 

ungdomar. De senaste åren slutar barn och ungdomar allt tidigare med sin idrott och de flesta 

hittar inte tillbaka.6 Idag finns det också en snabb tillgänglighet av kalorier och en större 

                                                 
1 McDonald's, Vårt sätt att bidra, McDonald's (https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/varroll.html hämtad 2018-05-08) 
2 Grankvist, Per. CSR i Praktiken. Liber. Malmö. 2009, s.17 
3 Ibid, s.17 
4 McDonald's, Idrott och sponsring, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/varroll/idrott-och-

sponsring.html (hämtad 2018-05-08)  
5 Andersson Dan & Fransson Anna. Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt. Rapport till Expertgruppen 

för studier i offentlig ekonomi. Regeringskansliet. Finansdepartementet. 2011, s81 
6 Riksidrottsförbundet, Problemet, Riksidrottsförbundet. http://www.strategi2025.se/Problemet/ (hämtad 2018-03-30) 



 

 

 

 

tillgänglighet till snabbmat. Den ökade tillförseln kan bero på lägre priser på kalorier och ökade 

öppettider.7 På grund av detta gör många snabbmatsföretag satsningar som tar tag i problemet. Vi 

kommer i denna studie undersöka snabbmatskedjan McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa 

och hur det uppfattas av idrottsintresserade ungdomar.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's 

CSR-arbete mot idrott och hälsa i två utvalda reklamfilmer. Studiens vetenskapliga problem är att 

undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar att McDonald's som Sveriges största 

restaurangkedja samtidigt arbetar med hälsofrämjande CSR-arbeten. Det är det motsägelsefulla i 

detta fenomen som är intressant att undersöka utifrån den utvalda målgruppens perspektiv. 

1.3 Frågeställningar  

Den övergripande frågeställningen är:  

 

● Hur uppfattar idrottsintresserade ungdomar McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa i 

de två utvalda reklamfilmerna?  

 

För att besvara den övergripande frågan har tre underfrågor formulerats:  

 

● Hur uppfattar idrottsintresserade ungdomar begreppet Corporate Social Responsibility? 

● Hur definierar idrottsintresserade ungdomar begreppet hälsa? 

● Hur uppfattar idrottsintresserade ungdomar McDonald's satsning Skidlyftet? 

 

Denna studie intresserar sig för hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's CSR-

arbete mot idrott och hälsa. För att undersöka detta kommer uppsatsens kapitel som bakgrund, 

tidigare forskning, teori och metod att redogöra för uppsatsens studie. Därefter kommer resultat 

och diskussion att besvara uppsatsens frågeställningar. I nästgående kapitel kommer den valda 

bakgrunden för studien att presenteras.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Andersson Dan & Fransson Anna. Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt. Rapport till Expertgruppen 

för studier i offentlig ekonomi. Regeringskansliet. Finansdepartementet. 2011, s81 



 

 

 

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel ges en presentation av McDonald's Sverige, McDonald's matfilosofi, sponsring och 

satsningar. Vidare presenteras också en bakgrund rörande kost och idrott. 

2.1 McDonald's Sverige  

1940 öppnar bröderna McDonald sin första restaurang i San Bernardino, Kalifornien. Åtta år 

senare öppnar de sin restaurang med ett nytt koncept med en meny som enbart fokuserar på 

hamburgare, strips, läsk, kaffe och paj. När de träffar försäljaren Ray Kroc ser han möjligheten till 

att starta fler restauranger och dagens McDonald's föddes. McDonald's öppnade sedan i Sverige 

på Kungsgatan 4 i Stockholm den 27 oktober 1973.  

 

45 år senare är McDonald's Sveriges mest besökta restaurang och Sveriges största 

restaurangkedja. Idag har McDonald's Sverige en omsättning på över 5 miljarder kronor, 12 000 

medarbetare och totalt över 400 000 gäster dagligen på någon av de 210 restaurangerna. 

McDonald's Sverige beskriver att de alltid vill utvecklas och ligga i framkant genom digitala 

betal- och beställningslösningar, öppettider dygnet runt och att servera mat för alla.8  

 

McDonald's Sveriges hörnstenar för deras verksamhet är kvalitet, service, renlighet och värde och 

det ska genomsyra allt de gör på alla sina restauranger. Deras vision är “our customers favourite 

place and way to eat”9 och deras mission är “med glimten i ögat ger vi våra gäster en god stund i 

deras vardag genom att erbjuda en unik upplevelse där alla är välkomna”.10 Vidare beskriver 

McDonald's Sverige att företaget har ett ansvar mot gäster, medarbetare, ägare och samhälle.11 De 

menar att ett stort samhällsengagemang alltid har influerat deras verksamhet genom att lokala 

franchisetagare sponsrar sportevent från små knattelag till större A-lag.12  

2.2 McDonald's matfilosofi  

McDonald's Sverige beskriver att de erbjuder något för alla oavsett tid på dygnet och oavsett 

storlek på plånboken. De använder sig av Drive Thru för att gäster lätt ska kunna ta med mat samt 

Happy Meal enligt tallriksmodellen för barn. McDonald's burgare består av 100 procent nötkött 

och 35 procent av rätterna som serveras är kyckling, fisk eller vegetariskt. McDonald's Sverige 

beskriver att de är den första restaurangkedjan i Sverige med att lansera näringsmärkning för att 

                                                 
8 McDonald's, Vår historia, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/om-oss/var-historia.html (hämtad 

2018-09-04)  
9 McDonald's, Vad är McDonald's affärsidé/vision?, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/kontakta-

oss/gastservice.html#humany-mcdonalds-online=%2F144%2Fvad-aer-mcdonald-s-affaerside-vision%2F (hämtad 

2018-04-09) 
10 Ibid.  
11 McDonald's, Vilka är McDonald's kärnvärden?, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/kontakta-

oss/gastservice.html#humany-mcdonalds-online=%2F145%2Fvilka-aer-mcdonald-s-kaernvaerden%2F (hämtad 

2018-04-09)  
12 McDonald's, På vilket sätt tar McDonald's ansvar i samhället?, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-

se/kontakta-oss/gastservice.html#humany-mcdonalds-online=%2F128%2Fpa-vilket-saett-tar-mcdonald-s-ansvar-i-

samhaellet%2F (hämtad 2018-04-09)  



 

 

 

 

kunna anpassa måltider efter specifika behov. På baksidan av brickunderläggen, på deras hemsida 

eller i deras applikation har gästen alltid tillgång till fullständig information om näringsinnehåll 

och allergiinformation om maten som serveras.13  

 

För att göra det ännu enklare för deras gäster har de en så kallad näringskalkylator på hemsidan. 

Näringskalkylatorn hjälper gästen att se vad varje matkategori innehåller för intag i energi, fett, 

kolhydrater, protein och salt. Gästen kan välja från olika kategorier som till exempel hamburgare, 

vegetariskt och dryck som gästen därefter kan räkna ut näringsintaget på eller tillsammans. På 

hemsidan står det även att referensintaget för en genomsnittlig vuxen person är 2000 kcal.14 

2.2.1 De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 

NNR utgör den vetenskapliga grunden för planering av koster för befolkningsgrupper och för 

utarbetandet kostråd i de nordiska länderna. Det beskrivs bakom NNR att rekommendationerna 

fungerar som grund vid bedömning av näringsintag hos grupper av friska individer. 

Arbetsgruppen menar att NNR primärt gäller för grupper av friska individer med olika nivåer av 

fysisk aktivitet.15 I denna rapport tar de upp ett västerländskts kostmönster som kännetecknas av 

hög konsumtion av processat kött och rött kött, livsmedel med låg halt av essentiella 

näringsämnen men med stora mängder tillsatt socker, fett och hög salthalt är kopplade till negativa 

hälsoeffekter och kroniska sjukdomar.16 

2.2.2 Kalorier kostar  

I en ESO-rapport tar författarna Dan Andersson och Anna Fransson upp vikten av vikt. Rapporten 

tar bland annat upp nackdelar med övervikt och vad det har för konsekvenser på individnivå.17 

Författarna beskriver att viktökningen har flera orsaker men att huvudförklaringen är ökad 

tillförsel av kalorier. De menar att den ökade tillförseln beror på lägre priser på kalorier som 

tillsammans med ökade inkomster innebär att livsmedlens andel av hushållens utgifter faller. 

Författarna förklarar att ändrad reglering av marknaden som ökade öppettider också ökar 

tillgången på kalorier och att ökad fysisk tillgänglighet på mat och ökad knapphet på tid leder till 

att mat intas utanför hemmet i form av industriellt processade livsmedel.18 

                                                 
13 McDonald's, Vår matfilosofi, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/om-var-mat/var-matfilosofi.html 

(hämtad 2018-04-09)  
14 McDonald's, Näringskalkylator, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/om-var-

mat/naringskalkylatorn.html (hämtad 2018-04-09) 
15 Tetens Inge, Pedersen N. Agnes, Schwab Ursula, Fogelholm Mikael, Thorsdottir Inga, Gunnarsdottir Ingibjörg, 

Anderssen A. Sigmund, Meltzer Margrete, Becker Wulf, Hursti Koivisto Ulla-Kaisa & Wirfält Elisabet. Nordiska 

näringsrekommendationer – principer och bakgrund, Bakgrund, principer och användning nordiska 

näringsrekommendationer 2012 – rekommendationer om närings och fysisk aktivitet, 2012, s34 
16 Ibid, s13 
17 Andersson Dan & Fransson Anna. Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt. Rapport till Expertgruppen 

för studier i offentlig ekonomi. Regeringskansliet. Finansdepartementet. 2011, s81 
18 Ibid, s9  



 

 

 

 

2.2.3 Kopplingen mellan McDonald's Sveriges matfilosofi och rapporterna om NNR samt 

Kalorier kostar 

NNR gör en bedömning av näringsintaget hos friska individer och McDonald's Sveriges gäster har 

alltid tillgång till fullständig information om näringsinnehållet på deras mat. Gästerna har även 

tillgång till en näringskalkylator på deras hemsida. Kopplingen mellan NNR och McDonald's 

Sveriges matfilosofi är att individen får en förståelse för näringsinnehållet i maten och det ger en 

möjlighet för varje individ att själv välja vad de tycker är relevant att äta.  

 

Detta kan också kopplas till ESO-rapporten Kalorier kostar som menar att huvudförklaringen till 

viktökning bland individer är en ökad tillförsel av kalorier. De menar att den ökade tillförseln 

beror på lägre priser på kalorier och ökade öppettider. Detta kan kopplas till McDonald's Sverige 

genom att de menar att de erbjuder något för alla oavsett storlek på plånboken och oavsett tid på 

dygnet. I ESO-rapporten tar författarna också upp att det finns en ökad fysisk tillgänglighet på mat 

och det kan kopplas till att McDonald's Sverige använder sig av Drive Thru för att gästerna alltid 

ska ha tillgång till att även ta med sig sin beställning.  

2.3 McDonald's sponsring till klubb/förening 

Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning.19 

Grönkvist menar att sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan två parter och att ett 

företag betalar för kommersiella rättighet att utnyttja en association med till exempel en person, 

ett evenemang, en organisation eller ett projekt.20  

 

På McDonald's Sveriges hemsida beskriver de att de arbetar med sponsring både nationellt genom 

stöd till det Svenska Skidförbundets längd-och alpina landslag och internationellt med stöd till 

Fotbolls-VM/EM. Vidare menar McDonald's att genom deras franchisetagare runt om i landet 

stöttar McDonald's många lag inom gräsrotsidrotten där 225 klubbar i dagsläget får stöd på olika 

sätt.21 

 

Det finns motiv som styr företagens val och ett av sponsringens mest värdefulla attribut är 

möjligheten att skapa relationer i en positiv atmosfär.22 Grönkvist förklarar att sponsring kan vara 

en utmärkt plattform för försäljning och att i regel går sponsorerna in i långsiktiga åtaganden för 

att notera försäljningsökningar längre fram.23 Ett annat motiv som Grönkvist tar upp är “Good 

Citizen” som innebär att företag tar ett ansvar utanför sin egen affärsverksamhet och stöttar olika 

företeelser som till exempel den lokala idrottsklubben.24 

 

                                                 
19 Grönkvist, Uno, Sponsring & event marketing, 1. uppl., Björn Lundén information, Näsviken, 2000, s10 
20 Ibid, s10  
21 McDonald's, Jag söker sponsring till min klubb/förening. Hur går jag tillväga?, McDonald's. 

https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/kontakta-oss/gastservice.html#humany-mcdonalds-online=%2F159%2Fjag-

soeker-sponsring-till-min-klubb-foerening-hur-gar-jag-tillvaega%2F (hämtad 2018-04-09)  
22 Grönkvist, Uno, Framgångsrik sponsring, SISU idrottsböcker, Farsta, 1999, s14 
23 Ibid, s.16 
24 Ibid, s18  



 

 

 

 

Vidare tar Grönkvist upp att idrotten har varit sponsorernas fokus sedan sponsringen blev ett 

begrepp. Han menar att förklaringen till det är att idrotten utgör den största folkrörelsen och att 

halva befolkningen ägnar sig åt idrott och motion. Det är även den största ungdomsrörelsen då alla 

barn och ungdomar kommer i kontakt med idrotten. Han förklarar att idrotten är välorganiserad 

och en pålitlig partner med lång erfarenhet av samarbete med näringslivet. Men också att många 

sponsorer själva idrottar och då känner näringslivets folk i allmänhet bättre till idrotten och dess 

villkor än exempelvis kulturverksamheter.25 

2.3.1 Skidlyftet 

För att stötta skidklubbarna runt om i landet har McDonald's Sverige tillsammans med Svenska 

Skidförbundet och landslagsstjärnorna startat Skidlyftet. Skidlyftet startades år 2015 och har 

samlat in 2,5 miljoner kronor samt har delats ut till totalt 65 skidklubbar runt om i landet.26 Detta 

innebär att McDonald's samlar in pengar för att kunna hjälpa landets skidklubbar att utvecklas. 

För McDonald's pågår insamlingen under McDonald's årliga skidkampanj, där enkrona per såld 

skidmeny oavkortat går till Skidlyftet. De beskriver också att en skidklubb kan ansöka om ett 

bidrag på upp till 50 000 kronor per klubb. De klubbar som kommer att få stöd väljs ut av en jury 

som består av representanter från McDonald's, Svenska Skidförbundet och aktiva åkare.27  

2.3.2 Riksidrottsförbundet  

På Riksidrottsförbundets hemsida beskrivs deras vision ”Strategi 2025 - Svensk idrott - världens 

bästa”. Riksidrottsförbundet tar upp att idrott ska hålla oss i rörelse hela livet men att de senaste 

åren slutar barn och ungdomar allt tidigare och de flesta hittar inte tillbaka till idrotten. Samtidigt 

upplever vuxna att det är svårt att komma in i föreningslivet. Därmed menar Riksidrottsförbundet 

att idrotten måste förnya sig för att förbli attraktiv. De menar att problemet är att det har funnits en 

uppfattning om ett ökat fokus på resultat genom fler träningstimmar, rangordning och intensiv 

träning. Detta innebär att man inte tar hänsyn till att människor utvecklas olika. Detta innebär 

också att många barn i allt yngre åldrar specialiserar sig och att det sker tidigare 

uttagningsprocesser till exempel elit-och landslag. Detta bidrar till en utslagning av många barn, 

ungdomar och vuxna som inte känner sig välkomna.28 

 

Vidare tar Riksidrottsförbundet upp nyckelfrågor som beskriver att det måste vara enklare att 

börja med en ny idrott och att starta nya föreningar. Detta genom färre regler, nybörjargrupper i 

alla åldrar och att det ska finnas en möjlighet att låna utrustning på plats för att testa på.29  

Riksidrottsförbundet vision för framtiden är “Strategi 2025 - Svensk idrott - världens bästa”. De 

menar att arbetet tog sikte på 2025 och att det skedde i nära samverkan med SISU 

                                                 
25 Grönkvist, Uno, Sponsring & event marketing, 1. uppl., Björn Lundén information, Näsviken, 2000, s54  
26 McDonald's, Idrott och sponsring, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/varroll/idrott-och-

sponsring.html (hämtad 2018-04-04)  
27 McDonald's, Skidlyftet, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/varroll/idrott-och-sponsring/skidor.html 

(hämtad 2018-03-30)  
28 Riksidrottsförbundet, Problemet, Riksidrottsförbundet. http://www.strategi2025.se/Problemet/ (hämtad 2018-03-30) 
29 Riksidrottsförbundet, Nyckelfrågor gör det enkelt, Riksidrottsförbundet, 

http://www.strategi2025.se/nyckelfragor/gordetenkelt/ (hämtad 2018-03-30)  



 

 

 

 

Idrottsutbildarna och samtliga specialidrottsförbund (SF). De beskriver att målet är att det ska vara 

attraktivt och enkelt att idrotta i en förening för både unga, vuxna och äldre med olika 

livssituationer och bakgrunder. De beskriver att detta ska bidra till att idrottsrörelsen, föreningarna 

och att samhället ska bli starkare.30  

2.3.3 Kopplingen mellan Skidlyftet och Riksidrottsförbundet 

Kopplingen mellan McDonald's satsning Skidlyftet och Riksidrottsförbundets satsning “Strategi 

2025” innebär att det blir lättare för barn, unga och vuxna att börja idrotta och i McDonald's fall 

att åka skidor. McDonald's Sveriges hemsida beskriver hur skidklubbar runtom i Sverige behöver 

hjälp för att kunna ge barn och ungdomar en bättre skidupplevelse oavsett om de aldrig stått på ett 

par skidor eller siktar på att bli nästa landslagsstjärna.31 Detta kan också kopplas till 

Riksidrottsförbundets strategi genom att det ska vara enklare att börja med en ny idrott och att det 

ska finnas nybörjargrupper i alla åldrar. Sammanfattningsvis bidrar McDonald's därmed till mer 

idrott och hälsa för barn och ungdomar genom sitt CSR-arbete med Skidlyftet.  

 

Ovanstående bakgrundskapitel fungerar som stöd i slutdiskussionen för att undersöka hur 

ungdomarna i denna undersökning uppfattar McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa. 

Härnäst kommer det presenteras en genomgång av tidigare forskning kring snabbmatskedjor och 

CSR. Detta för att ge en överblick om vad som har studerats tidigare inom detta forskningsfält.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Riksidrottsförbundet, Strategi 2025, Riksidrottsförbundet, http://www.strategi2025.se/Strategi2025/ (hämtad 2018-

03-30)  
31 McDonald's, Skidlyftet, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/varroll/idrott-och-sponsring/skidor.html 

(hämtad 2018-03-30)  



 

 

 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som tar upp kopplingen mellan snabbmatskedjor och 

CSR. När det gäller begreppet CSR finns det ett stort forskningsfält. Men det finns få i 

forskningsfältet om konfliktkopplingen mellan snabbmatskedjor och CSR. Därmed har vi valt att 

presentera dessa studier som kopplar ihop snabbmatskedjor och CSR.  

3.1 Snabbmatskedjor och CSR 

Xu Yueyings studie syftar till att utforska konsumenters förväntningar på och uppfattningar om 

kinesiska snabbmatskedjors CSR-strategier. Vidare undersöks relationerna mellan CSR-strategier, 

konsumentnöjdhet och kundlojalitetsbeteende. I studien används ett bekvämlighetsurval där 320 

respondenter svarade och sedan undersöktes svaren i SPSS. Resultatet visar att de kinesiska 

snabbmatskonsumenterna förväntar sig av restaurangföretag att lägga större vikt vid själva 

produktens näring och kundernas välbefinnande samt de miljömässiga hållbarhetsaspekterna. 

CSR-prestanda visade sig vara den mest inflytelserika faktorn i konsumenternas lojalitetsbeteende 

jämfört med kundnöjdhet kopplat till service, produkt och det totala intrycket vid besöket på 

restaurangen. Studien fann också att många av McDonald's CSR-aktiviteter var okända för de 

kinesiska respondenterna.32 

 

Det kopplas till Kim Yeonsoo och Mari Ramos studie som syftar till att undersöka aktieägarnas 

hållning till snabbmatskedjornas motiv mot hälsorelaterade CSR kontra CSR relaterade till sociala 

problem. Författarna använde sig av en onlineenkät där frågor ställdes om snabbmatskedjornas 

image, konsumenternas syn på hälsa och sociala problem kopplade till CSR. Yeonsoo och Ramos 

menar att denna studie är den första som undersöker aktieägarnas perspektiv på motiven bakom 

snabbmatskedjornas CSR-arbete kopplat till företagets image. Resultatet av studien är att 

majoriteten av aktieägarna anser att CSR-initiativ riktade mot sociala problem är mer positiva än 

CSR riktad mot hälsa. Dock anser aktieägarna att både typerna av CSR är fördelaktiga för 

företagen.33  

 

I en liknande studie diskuterar Judith Schrempf kring snabbmatskedjornas ansvar kopplat till 

övervikt där hon föreslagit en ny typ av ansvar från företag. Hon benämner det som Social 

Connection Corporate Responsibility. Hon menar att denna typ av ansvar är kopplat till 

kopplingen mellan snabbmatskedjor och den ökade övervikten. Hon diskuterar om när företag ska 

ta sitt ansvar och hur de ska veta när de ska ta sitt ansvar. Schrempf kommer fram till att hennes 

studie har bidragit till debatten kring snabbmatskedjornas ansvar gentemot övervikten genom att 

lägga fram teorin om Social Connection Corporate Responsibility. Studien visar också att företag 

                                                 
32 Yueying, Xu. Understanding CSR from the perspective of Chinese diners: the case of McDonald's. International 

Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol 26 No. 6. 2014. s.1002-1020. https://doi.org/10.1108/IJCHM-

01-2013-0051      
33 Yeonsoo, Kim och Zapata Ramos, Mari Luz. Stakeholder responses toward fast food chains´ CSR: Public health-

related vs generic social issue-related CSR initiatives. Corporate Communications: An international Journal. Vol. 23 

No. 1. 2017. s.117-138. https://doi.org/10.1108/CCIJ-05-2017-0047 



 

 

 

 

har en politisk roll då ett folkhälsoproblem som övervikt traditionellt sköts av regeringar. Men 

denna studie påvisar istället snabbmatskedjornas ansvar gentemot sina konsumenter.34
 

 

Det kan vidare kopplas till en studie av Tony Royle som syftar till att undersöka hur i huvudsak 

timanställda arbetare på europeiska McDonald's restauranger upplever arbetsvillkoren. Detta 

undersöks utifrån en CSR-kontext då författaren menar att McDonald's har antagit en strategi för 

CSR. Men det innebar inte bara att se till faktorer som att det erbjuds frukt i Happy Meal utan 

också hur anställd personal har det ställt. Royle har under 10 år samlat in empiriska data där han 

till en början gjorde observationer på plats genom att själv arbeta på McDonald's restauranger i 

Tyskland och i Storbritannien. Majoriteten av det empiriska materialet bestod dock av över 300 

face-to-face intervjuer med timanställda på McDonald's. Dessa intervjuer gjordes runt om i 

Europa och USA. Royle kommer fram till att de flesta företag gärna talar om CSR men att alla 

inte agerar efter det. Han tar till exempel upp McDonald's och kinesiska leksaksmakare där 

McDonald's tar avstånd från den värsta typen av arbete men samtidigt ser till att sina anställdas 

arbete sker för minsta möjliga summa.35  

3.2 Sammanfattning   

Dessa studier tar upp snabbmatskedjors CSR-arbeten på olika sätt vilket stämmer överens med 

den studie vi har genomfört. Vi har valt att endast använda oss utav tidigare forskning som 

handlar om snabbmatskedjor och CSR eftersom att det är inom detta fält vi gör vår studie och för 

att vi skulle hålla oss till ett forskningsfält. Anledningen till att detta kapitel endast består av fyra 

till antalet och av internationell forskning är på grund av att det inte finns svensk relevant 

forskning som studerar snabbmatskedjors CSR-arbeten. I och med detta kan vår studie öka 

kunskapen kring hur snabbmatskedjors CSR-arbeten uppfattas. De studier som tas upp i detta 

kapitel undersöker på något sätt snabbmatskedjors CSR-arbeten i olika former där CSR påverkar 

företagets image, CSR kopplat till kunders lojalitet eller arbetsförhållanden hos anställda på 

McDonald's restauranger. Vår studie förhåller sig till dessa genom att dessa studier ger en bild av 

hur CSR uppfattas från olika typer av publiker. Det är intressant att studera hur idrottsintresserade 

ungdomar uppfattar McDonalds CSR-arbete mot idrott och hälsa eftersom att det finns något 

motsägelsefullt i att en snabbmatskedja som man inte förknippar med hälsa arbetar mot det. Det är 

intressant att undersöka ungdomarnas uppfattning eftersom att McDonald's initiativ gynnar barn 

och ungdomsskidåkning och då är det intressant att se hur ungdomar ser på det samarbete som 

finns. Därmed kommer vi att undersöka ungdomarnas uppfattning av två reklamfilmer som 

McDonald's har gjort för att marknadsföra sitt CSR-arbete mot idrott och hälsa. Vi kommer i nästa 

kapitel att gå igenom teorier som handlar om hur publiken uppfattar sådana medietexter men även 

vad sändaren som i detta fall är McDonald´s kan ha för nytta av det.  

                                                 
34 Schrempf, Judith. A social connection approach to corporate responsibility: The case of fast-food industry and 

obesity. Business & Society. Vol. 53 No. 2. 2014. s.300-332 
35 Royle, Tony. Realism or idealism? Corporate social responsibility and the employee stakeholder in the global fast-

food industry. Business ethics: A European Review. Vol. 14 No.1. 2005. s.42-55. http://doi.org/10.1111/j.1467-

8608.2005.00386.x 



 

 

 

 

4. Kommunikationsteoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel beskrivs de utvalda teorierna samt dess relevans för denna studie. De utvalda 

teorierna är receptionsanalys, marknadskommunikation, CSR och hälsopromotion. 

4.1 Receptionsanalys  

Denis McQuail beskriver receptionsanalys som ett alternativ till traditionell publikforskning, där 

receptionsforskningen utgår från publiken istället för mediet och ser till direkt kontextuell 

påverkan av medieanvändning och meningsskapande som sker utifrån publiken.36 McQuail 

beskriver också att det mediala innehållet avläses från publikens perspektiv då det är deras 

uppfattningar och meningsskapande som är intressanta. 

 

Göran Eriksson och Johan Östman menar att receptionsanalys, Cultural studies och 

encoding/decoding modellen utgör en grund för receptionsanalys vilken är en metodologi för att 

studera relationerna mellan det som påträffas i medierna och publikens tolkningar av densamma. 

Receptionsanalysen eftersträvar att påvisa mer övergripande villkor som kommunikationen vilket 

bidrar till att skapa särskilda tolkningar hos publiken.37 Vidare menar Eriksson och Östman att 

receptionsanalysen studerar det konkreta mötet som sker när en text och en läsare möts. 

Interaktionen samt dynamiken i relationen mellan publikens tolkningar och olika genrer av 

medietexter studeras. Detta är det viktigaste inslaget tillsammans med att visa hur publikens 

tolkningar kan relateras till vissa beståndsdelar i medietexter för att kunna analysera mötet mellan 

publik och medietext. Utifrån detta kan man försöka sig på att uttala sig om de olika villkor och 

egenskaper som upprätthåller relationen.38   

 

Denna teori är relevant för vår studie då vi undersöker publikens tolkningar av medietexterna som 

i detta fall kommer vara två utvalda reklamfilmer från McDonald's. Receptionsanalysen blir ett 

verktyg för att förstå publikens tolkningar samt utgå från det i vårt analysarbete. För att få en 

förståelse av publikens tolkningar behöver vi även få en bild av hur McDonald's arbetar med att 

nå ut till sin publik och marknadskommunikation är ett sätt för företag att nå ut till sina publiker.  

4.2 Marknadskommunikation  

Marknadskommunikation är enligt Chris Fill ett verktyg för företag att kommunicera ut budskap 

till sina publiker.39 Fill beskriver att marknadskommunikation också är ett sätt för företag att föra 

en dialog med olika publiker och att det är viktigt att publiken talar om företaget sinsemellan. Fill 

tar upp tre olika former av övertalning som används av företag för att övertyga, informera och 

påminna sina kunder. Den första formen är en förhandling där individer använder en mängd olika 

                                                 
36 Denis McQuail. Mass Communication Theory. 6: uppl. SAGE, London. 2010. s.569 
37 Eriksson, Göran & Östman, Johan. Receptionsanalys. I Metoder i kommunikationsvetenskap. Ekström, Mats & 

Larsson Larsåke (red.) 2: uppl. Studentlitteratur. Lund. 2013. s.305–306. 
38 Eriksson, Göran & Östman, Johan. Receptionsanalys. I Metoder i kommunikationsvetenskap. Ekström, Mats & 

Larsson Larsåke (red.) 2: uppl. Studentlitteratur. Lund. 2013. s.308–309. 
39 Fill. Chris. Marketing Communications. 6: Uppl. Pearson, London. 2013. s.7 



 

 

 

 

subtila belöningar och bestraffningar för att visa att deras synpunkter är de bästa. Den andra 

formen är propaganda vilket innebär att organisationer försöker influera den tilltänkta publiken 

med hjälp av symboler och kulturella indikatorer. Den tredje formen är användandet av talare 

vilket innebär att en talare adresserar en större grupp där påverkan görs genom sättet som 

materialet presenteras.40 

 

Fill beskriver också att marknadskommunikation länge bara var ett sätt för företag att visa upp en 

produkt eller tjänst och hoppas att någon köper den. Men det har utvecklats så att företag idag har 

en tanke kring hur man riktar budskap till en tilltänkt publik samt ha strategier för hur 

kommunikationen från företagen ska se ut.41 Figur 1 illustrerar hur publiken interagerar med olika 

företag samt de olika typerna av marknadskommunikation som företagen förmedlar till publiken. 

Fill beskriver att planerad marknadskommunikation består av tre huvuddelar vilka är verktyg, 

media och meddelanden. Exempel på de verktyg som en marknadskommunikatör använder sig av 

är reklam, sales promotion, public relations och sponsring. Meddelanden kan antingen vara 

informativa eller känslomässigt laddade och dessa två kan också kombineras för att passa den 

utvalda publiken.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Figur 1 Interaktion inom marknadskommunikation. Fill. Chris. 2013 

 

Vidare beskriver Fill att strategier kring marknadskommunikation är baserade på vilken typ av 

publik företaget har. Strategier kan variera om företaget exempelvis riktar sitt budskap mot 

konsumenter kontra distributörer eller eventuella intressenter.43 

 

Denna teori är relevant för vår studie då den ger en bild av hur företag arbetar för att kommunicera 

ut sina budskap till publiker. Eftersom att vi intervjuar våra intervjupersoner om deras uppfattning 

kring McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa behöver vi ha en förståelse kring hur 

McDonald's arbetar med detta.   

                                                 
40 Fill. Chris. Marketing Communications. 6: Uppl. Pearson, London. 2013, s.43 
41 Ibid, s.111 
42 Ibid, s.10 
43 Ibid, s.167 
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4.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Det finns fyra typer av CSR enligt Archie Carroll som han illustrerar i en pyramid med fyra skikt.   

Dessa är ekonomisk, juridisk, etisk och filantropisk.44 Bottenskiktet i pyramiden är ekonomiskt 

ansvar vilken Carroll menar är grunden för alla företag som är vinstdrivande. Han beskriver att ur 

ett historiskt perspektiv så skapades företag som en ekonomisk enhet som bistod med tjänster. 

Men med tiden utvecklades vinstmotivet till maximal vinning och så har det förblivit. Den 

ekonomiska aspekten menar han är grundstenen, vilken alla andra ansvarstaganden står på.45 

Samtidigt som ett företag har ett ekonomiskt ansvar mot samhället så har de också juridiska krav 

att förhålla sig till. Detta innebär att företag förväntas följa de lagar som de statliga och lokala 

myndigheterna har bestämt. Carroll menar att det är ett socialt kontrakt mellan företagen och 

samhället där företagen förväntas förhålla sig inom de juridiska ramarna och att följa lagarna visar 

på en etisk vetskap då de följer samt eftersträvar dem.46 

 

Det tredje skiktet är den etiska aspekten som Carroll menar är de engagemang eller aktiviteter som 

ett företag förväntas göra eller på ett eget initiativ gör som inte är lagbestämda. Carroll menar att 

de etiska aspekterna ofta speglar vad samhället har för åsikter som miljömässiga, civila och 

moraliska rättigheter.47 Det fjärde och översta skiktet är det filantropiska som handlar om att 

företag ska bidra till samhället och att vara en god samhällsmedborgare. Där företag förväntas  

bistå med resurser för att förbättra samhället.48 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 2 CSR-pyramid Carroll, Archie.1991 

 

Författaren Tommy Borglund med kollegor beskriver att CSR och kommunikation är nära 

sammankopplade. De menar att kommunikation genom traditionella medier, sociala medier och 

webbplatser skapar nya föreställningar om företags ansvar. De förklarar vidare att genom att 

företag kommunicerar om sitt ansvarstagande visar de för omvärlden att de tror på hållbarhet 

                                                 
44 Carroll, Archie. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders. Business Horizons Vol. 34 Nr. 4, July 1991 s.40 
45 Ibid, s.40-41 
46 Ibid, s.41 
47 Ibid, s.41 
48 Ibid, s.42 
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vilket sprider tankarna om företags sociala och miljömässiga ansvar vidare.49 Vidare beskrivs det 

att det har skett en ökning av CSR-kommunikation både till expertgrupper men även konsumenter 

och samhället i stort. Detta sker bland annat genom att företag ger ut hållbarhetsredovisningar.50 

Företag gör detta för att visa att de är medvetna om diverse risker och rapporten redovisar vad de 

gör för att minimera dessa risker. Det kan även vara ett sätt för företag att visa legitimitet och att 

de är samstämmiga med omvärldens värderingar.51  

 

Kopplat till syftet och frågeställningarna så vill vi undersöka hur idrottsintresserade ungdomar 

uppfattar McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa och då blir det relevant att förstå vad 

begreppet CSR innebär. Vidare kommer vi att lyfta Hälsopromotion vilket kan ses som den typen 

av CSR-arbete som undersöks i denna studie.  

4.4 Hälsopromotion 

Beeteendeförändrande är en typ av hälsopromotion menar Jennie Naidoo och Jane Wills.52 Naidoo 

och Wills beskriver till exempel att beeteendeförändrande hälsopromotion syftar till att få 

individer att anta hälsosamma beteenden. Denna teori är populär för att den ser hälsa som 

individens personliga ägodel och genom detta kan man anta att individer kan välja att göra 

förändringar i sin livsstil.53 Detta tillvägagångssätt har varit en grundsten för hälsopromotion. För 

att genom beeteendeförändrande hälsopromotion har det gjorts kampanjer för att minska rökning, 

äta mer hälsosamt och att motionera regelbundet.54  

 

Den viktigaste strategin för hälsopromotion är reklamer via massmedier som är riktad mot större 

grupper menar Deborah Lupton. Hon menar att syftet med hälsopromotion är att upplysa om 

hälsorisker och att ändra på beteenden.55 Charles T. Salmon och Charles Atkin beskriver mediala 

hälospromoverande kampanjer. De menar att när man designar en kampanj måste man ha i åtanke 

den tilltänkta publiken samt den tilltänkta responsen.56 Salmon och Atkin menar att det finns tre 

typer av publiker som man kan rikta sig mot i hälsopromoverade kampanjer. Den första typen 

handlar om att rikta sitt budskap direkt till publiken som man önskar ska ändra sitt beteende. Den 

andra typen kan fokusera på att använda sig av en två stegs modell för att rikta in sig på 

inflytelserika personer som i sin tur influerar människor runt omkring sig. Den tredje typen 

                                                 
49 Borglund, Tommy, De Geer Hans, Sweet Susanne, Frostenson Magnus, Lerpold Lin, Nordbrand Sara, Sjöström 

Emma & Windell Karolina, CSR och hållbart företagande, 2 Uppl.  Sanoma Utbildning, Stockholm, 2017, s.317 
50 Borglund, Tommy, De Geer Hans, Sweet Susanne, Frostenson Magnus, Lerpold Lin, Nordbrand Sara, Sjöström 

Emma & Windell Karolina, CSR och hållbart företagande, 2 Uppl.  Sanoma Utbildning, Stockholm, 2017, s.320 
51 Ibid, s.321 
52 Naidoo, Jennie & Wills, Jane, Health promotion: foundations for practice, Baillière Tindall, London,.2000 s.102 
53 Ibid, s.95 
54 Ibid, s.96 
55 Lupton, Deborah. The imperative of health. Sage, London. 1995. s.106 
56 Salmon, Charles T. & Atkin, Charles. Using media campaigns for health promotion. I Handbook of health 

communication. Thompson, Teresa L, Dorsey, Alicia M, Miller, Katherine I & Parrott, Roxanne (red.) Lea. London. 

2003. s 451 



 

 

 

 

handlar om att förändra den nuvarande miljön genom att rikta kampanjen mot policyskapares 

ansvar för att skapa och påverka individers val vad gäller hälsa.57 

 

Hälsopromotionens relevans i denna studie är en fördjupning av det CSR-arbete som McDonald's 

arbetar med. Det ger en större förståelse för varför McDonald's arbetar med att nå ut med sin 

kommunikation till sin publik. Detta är en fördjupning och ett komplement till teorierna 

marknadskommunikation och CSR.  

4.5 Sammanfattning 

Receptionsanalysen ger en bild av publikens tolkningar kring de utvalda medietexterna och en 

förståelse för hur vi kommer att applicera det i vårt analysarbete och mer om det kommer att tas 

upp i metodkapitlet. Utifrån teorin om hälsopromotion beskrivs det hur McDonald's Sverige 

arbetar i de två utvalda reklamfilmerna och vad de vill få ut av att promovera hälsofrämjande 

aktiviteter. Detta går att koppla till Archie Carroll CSR-pyramid då McDonald's kan enligt Carroll 

ta en filantropisk ställning som goda samhällsmedborgare.58 Det innebär att McDonald's tar ansvar 

för barn och ungdomars hälsa genom att promovera idrottssatsningar som de arbetar med. Detta 

kan också kopplas till teorin om marknadskommunikation då det går ut på att förmedla företagets 

budskap till sin publik samt att förbättra sitt rykte.59 Då synen på McDonald's Sverige kan komma 

att associeras med hälsa istället för snabbmat. I nästa kapitel kommer den valda metoden för 

studien att presenteras samt tillvägagångsätt för att genomföra denna studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Salmon, Charles T. & Atkin, Charles. Using media campaigns for health promotion. I Handbook of health 

communication. Thompson, Teresa L, Dorsey, Alicia M, Miller, Katherine I & Parrott, Roxanne (red.) Lea. London. 

2003, s453 
58 Carroll, Archie. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders. Business Horizons Vol. 34 Nr. 4, July 1991 s.42 
59 Fill. Chris. Marketing Communications. 6: uppl. Pearson, London. 2013. s.10 



 

 

 

 

5. Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod, receptionsanalys, fokusgruppsintervjuer och 

intervjuguide. Vidare presenteras också urval och avgränsningar, material, en definition av 

begreppet CSR som används vid intervjutillfällena, analysarbete, forskningsetiska aspekter samt 

reliabilitet och validitet.   

5.1 Receptionsanalys 

Vi har valt att göra en kvalitativansats som metod med en receptionsanalys av empiriskt material 

insamlat genom fokusgrupper. En receptionsanalys går ut på att undersöka relationen mellan det 

som förekommer i medierna och våra tolkningar av det beskriver Göran Eriksson och Johan 

Östman60 och därmed är det relevant att använda som metod i denna studie då vi utgår från 

ungdomarnas tolkningar av reklamfilmerna. Detta för att kunna besvara de valda 

frågeställningarna. Vidare menar Eriksson och Östman att receptionsanalysen betraktar 

mottagaren som en aktör i kommunikationsprocessen och denna syn är influerad av Uses and 

gratificationsforskningen som intresserar sig för varför publiken använder sig av olika typer av 

medier. Receptionsforskare menar dock att Uses and gratificationsforskningen förbiser vilken 

mening som publiken skapar när de använder mediet. Detta innebär att det är den 

meningsskapande processen som är det viktigaste för receptionsforskaren.61 

 

Receptionsanalysen studerar det konkreta mötet mellan text och läsare menar Eriksson och 

Östman. Vilket innebär att man undersöker relationen mellan medietexterna och publikens 

tolkningar. Detta i sin tur leder till att man försöker uttala sig om de regler och egenskaper som 

präglar samt upprätthåller relationen.62 Slutligen menar Eriksson och Östman att 

receptionsanalysen är ett verktyg för att se hur medier påverkar människor. Den dagliga 

konsumtionen av nyheter, film eller andra medietyper utsätter oss för en potentiell påverkan. 

Textens utformning spelar också roll och formen av hur mediet representeras kan påverka hur 

mening skapas. Det som också kan påverka tolkningen är strukturella förhållanden som kön, 

klass, etnisk bakgrund och ålder. Receptionsanalysen undersöker hur dessa strukturella 

förhållanden kan ha för inverkan på publikens tolkningar.63  

5.2 Fokusgruppsintervjuer  

Fokusgrupper är en form av gruppintervju där det förutom intervjuaren finns flera deltagare 

närvarande och där intervjufrågorna hör till ett definierat tema eller ämnesområde beskriver Alan 

Bryman.64 Enligt Bryman används fokusgrupper som metod för att kunna se dynamiken mellan 

gruppmedlemmarna när de diskuterar en fråga.65 Denna metod är relevant för vår studie då vi 

                                                 
60 Eriksson, Göran & Östman, Johan. Receptionsanalys. I Metoder i kommunikationsvetenskap. Ekström, Mats & 

Larsson Larsåke (red.) 2: uppl. Studentlitteratur. Lund. 2013. s. 305 
61 Ibid, s. 308 
62 Ibid, s. 309 
63 Ibid, s. 309 
64 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2: uppl. Liber, Stockholm. 2011. s. 649  
65 Ibid, s. 446–447 



 

 

 

 

undersöker hur ungdomar uppfattar McDonald's CSR-arbete riktad mot idrott och hälsa. 

Fokusgruppsintervjuer ger oss möjligheten att få en diskussion kring det valda ämnet som ger en 

bredare bild av hur det uppfattas. Angående kvantiteten av fokusgrupperna menar Bryman att det 

inte är säkert att det räcker med enbart en grupp. Dock kan för många grupper vara ett slöseri med 

tid då forskaren kan nå en punkt där man i förväg kan förstå vad som händer i gruppen och då 

behövs det inte fler.66 Tid och andra resurser påverkar också hur många grupper man bestämmer 

sig för.67 När det gäller gruppstorlek menar Bryman att det vanligaste är mellan sex till tio 

deltagare68 dock tyder en sammanställning av tidigare forskning att det kan variera mellan tre till 

tio deltagare.69 Synneve Dahlin-Ivanoff beskriver också att det grundläggande i 

fokusgruppmetoden är gruppdiskussioner där en mindre grupp människor möts under en 

begränsad tid för att diskutera olika aspekter av ett av forskaren givet tema eller ämne. Hon menar 

att i fokusgruppsintervjuer byggs ny kunskap upp genom samspelet mellan 

fokusgruppsdeltagarna.70  

 

Utmaningen med receptionsforskning menar Eriksson och Östman är först och främst att 

receptionsforskningen kritiseras för att den undersöker små och icke representativa urval. 

Receptionsforskning är också resurskrävande och tillåter sällan att många respondenter och deras 

läsning undersöks samt att det inte går att göra några empiriska generaliseringar.71 Bryman belyser 

också fokusgruppmetodens begränsningar där han bland annat menar att det är svårare att styra 

gruppen, att informationen man samlar in kan vara svår att analysera och att det kan vara svårt att 

organisera fokusgrupper.72 

5.3 Intervjuguide 

I studien används en intervjuguide för fokusgruppsintervjuerna. Intervjuguiden börjar med 

bakgrundsfrågor för att få reda på ålder, vilken idrottsinriktning, varför de är intresserade av idrott 

och varför de valde att börja på ett idrottsgymnasium. Därefter är det frågor med tre olika teman. 

Det första temat utgår från begreppet CSR för att undersöka vad ungdomarna tror att begreppet 

innebär och vad de tror att företaget McDonald's gör för typer av CSR-arbeten. Det andra temat är 

hälsa för att undersöka hur de definierar begreppet. Det tredje temat utgår från två utvalda 

reklamfilmer som heter Chicken Myhrer BLT och Skidlyftet Huddinge Skidklubb. Reklamfilmerna 

visas först för ungdomarna och sedan diskuteras det vad ungdomarna har för uppfattning om 

McDonald's satsning Skidlyftet och vad de får för känslor och tankar efter att ha sett 

reklamfilmerna. Sedan avslutas fokusgruppsintervjun med två frågor som tar upp vad de tycker 

                                                 
66Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2: uppl. Liber, Stockholm. 2011, s. 450–452  
67 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2: uppl. Liber, Stockholm. 2011, s. 450 
68 Ibid, s. 453 
69 Ibid, s. 451 
70 Ivanoff-Dahlin Synneve. Fokusgruppsdiskussioner. I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran, Ahrne, Göran 

& Svensson, Peter (red), 2., [utök. och aktualiserade] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s82 
71 Eriksson, Göran & Östman, Johan. Receptionsanalys. I Metoder i kommunikationsvetenskap. Ekström, Mats & 

Larsson Larsåke (red.) 2: uppl. Studentlitteratur. Lund. 2013. s. 324 
72 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2: uppl. Liber, Stockholm. 2011. s. 463 



 

 

 

 

om att McDonald's sponsrar idrott och hälsa och hur ungdomarna uppfattar att McDonald's arbetar 

med CSR-arbeten i relation till idrott och hälsa (se bilaga 1).  

 

Vi har valt att strukturera upp fokusgruppsintervjuerna på detta sätt för att göra det enkelt och 

bekvämt för ungdomarna i och med att vi börjar med frågor om dem själva. Men också att vi ger 

dem en förklaring på begreppet CSR så att de får en bild av vad det innebär. Detta görs också för 

att underlätta transkriberingen genom att ställa frågorna i samma ordning. Det innebär också att vi 

får en bakgrund av ungdomarna och får kunskap som senare används i resultatkapitlet. 

Forskningsfrågorna valde vi att dela upp i tre teman för att kunna besvara dem utifrån en 

receptionsanalys. 

5.4 Urval och avgränsningar  

Urvalet i denna studie är idrottsintresserade ungdomar i åldern 17–20 år. Ungdomarna är 

idrottselever på två idrottsgymnasier i södra Sverige. Fokusgruppsintervjuerna avgränsades till sex 

stycken och gjordes under slutet på april och i början på maj 2018. I urvalsprocessen kontaktades 

behöriga lärare på mejl eller telefon. I samtalet med lärarna frågade vi om vi fick besöka 

gymnasieskolorna och göra fokusgruppsintervjuer med elever på plats. Lärarna i sin tur bestämde 

vilka som deltog. Genusaspekten har inte varit aktuellt i urvalet utan lärarna bestämde vilka 

ungdomar och vilket genus som skulle delta. Men det blev sammanlagt 9 tjejer och 19 killar.  

 

Sammanlagt gjordes sex fokusgruppsintervjuer med 28 elever. Fokusgrupperna varierade mellan 

2–6 elever. Detta på grund av att tillgängligheten på de utvalda gymnasieskolorna har varierat. 

Intervjuerna varierade mellan 12 minuter till 25 minuter. Detta kan bero på hur väl eleverna kände 

till ämnet sedan tidigare så väl som gruppdynamiken och gruppstorleken. Varje 

fokusgruppsintervju spelades in med applikationen röstmemon som verktyg. Efter varje 

fokusgruppsintervju transkriberades innehållet. Vad gäller intervjun med endast två elever var det 

bestämt att det skulle medverka tre elever. Men en av ungdomarna fick förhinder och kunde inte 

medverka när vi anlände till den utvalda gymnasieskolan. Vi valde trots detta att genomföra 

intervjun och att använda den. Detta valet gjordes för att vi ansåg att ungdomarna fick till ett 

samtal och kunde ge relevanta svar på intervjufrågorna.  

5.5 Material  

Det material som har valts att presenteras för ungdomarna är två reklamfilmer från McDonald's 

Sveriges egna Youtube kanal. Vi valde att använda dessa två reklamfilmer på grund av att de 

tydligt kan kopplas till syftet om hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's CSR-

arbete mot idrott och hälsa. Det går också att koppla reklamfilmerna till varandra i och med att 

McDonald's konsumenter kan köpa André Myhrers hamburgare och då går enkrona till Skidlyftet. 

5.5.1 Chicken Myhrer BLT  

Den första reklamfilmen heter Chicken Myhrer BLT som visar upp André Myhrers hamburgare. 

McDonald's beskriver att hamburgaren består av krispig kyckling, fräsch sallad, knaprigt bacon, 



 

 

 

 

tomat, rödlök och en carvingsäker dressing mellan två nyrostade bröd med sesamfrön. I denna 

reklamfilm tar McDonald's också upp att de för varje meny de säljer skänker de enkrona till barn 

och ungdomsskidåkning.73 Denna reklamfilm har en tidslängd på 21 sekunder och lades upp på 

McDonald's Sveriges Youtube Kanal 2016-02-09.  

5.5.2 Skidlyftet Huddinge Skidklubb 

Den andra reklamfilmen heter Skidlyftet Huddinge Skidklubb som visar att Huddinge Skidklubb 

vann Skidlyftet år 2017 och hur vinsten ska hjälpa skidklubben att utvecklas inom sporten. I 

reklamfilmen får tittaren följa Mattias Hargin som är med i det alpina skidlandslaget, Max Keife 

som arbetar för Huddinge Skidklubb och barn och ungdomar under ett träningspass.74 Denna 

reklamfilm har en tidslängd på 2 minuter och 1 sekund. Reklamfilmen lades upp på McDonald's 

Sveriges Youtube kanal 2017-10-18.  

5.6 Definition av begreppet CSR 

I denna studie används Per Grankvist definition av begreppet CSR till fokusgruppsintervjuerna 

som görs med idrottsintresserade ungdomar. Grankvist beskriver att begreppet CSR består av tre 

områden. Det första är ekonomiskt ansvarstagande som innebär att driva en verksamhet på ett sätt 

där de ekonomiska aspekterna ses som viktigast. Detta för att ta ansvar inför aktieägarna för att 

både trygga företagets finansiella ställning samt ge dem avkastning på sitt investerade kapital. Det 

andra är miljömässigt ansvarstagande som innebär att man driver en verksamhet på ett sådant sätt 

att det inte påverkar miljön långsiktigt på ett negativt sätt. Den tredje kategorin är socialt 

ansvarstagande som handlar om att driva en verksamhet på ett sådant sätt som kännetecknar en 

god samhällsmedborgare. Men också att ta hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande 

oavsett om de är anställda inom verksamheten, arbetar för underleverantörer eller är 

konsumenter.75 Denna definition används i och med att den går att beskriva begreppet CSR 

kortfattat och enkelt för ungdomarna under fokusgruppsintervjuerna.  

5.7 Analysarbete 

På plats på intervjutillfällena spelades intervjuerna in med applikationen röstmemon som verktyg. 

Varje intervju transkriberades ordagrant efter varje intervjutillfälle. Vi valde att transkribera efter 

varje intervjutillfälle för att underlätta för oss själva och göra det enkelt för oss i skrivandet av vårt 

resultatkapitel eftersom vi enkelt kunde se över intervjumaterialet. Under analysarbetet valde vi 

att leta efter ungdomarnas uppfattningar om vad begreppet CSR innebär och deras resonemang 

kring det. Vi valde också att leta efter hur de skulle beskriva sin definition av begreppet hälsa och 

hur det skilde sig mellan ungdomarna. Till sist valde vi att leta efter deras uppfattning om 

McDonald's hälsofrämjande CSR-arbete. Därefter gjorde vi kopplingar mellan ungdomarnas 

                                                 
73 Youtube, McDonald's Sverige, Chicken Myhrer BLT, Youtube. 2016-02-09 

https://www.youtube.com/watch?v=iHkLv09PGUU (Hämtad 2018-04-04)  
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75 Grankvist, Per. CSR i Praktiken. Liber. Malmö. 2009, s.17 



 

 

 

 

uppfattning och deras koppling mellan McDonald's och CSR. När analysen av intervjuerna 

gjordes beskrevs de resonemang kopplade till de tre teman som forskningsfrågorna tog upp. Detta 

för att ge en bild av de åsikter och tankar som togs upp på intervjutillfällena. När vi skrev 

resultatet gick vi igenom samtliga intervjuer genomgående så att inget av värde gick oss förbi. De 

citat som används i resultatkapitlet är ordagrant citerade av några av ungdomarna för att illustrera 

analytiska poänger och utgöra argument för en viss tolkning. Tyvärr fick vi inga längre 

diskussioner då de flesta höll med varandra vilket kommer att påverka vår resultatdel då det 

endast tas upp enskilda citat från olika fokusgrupper som tyder på olika uppfattningar.  

5.8 Forskningsetiska aspekter 

Trovärdighet hos forskning bygger på att forskningen är systematisk, noggrann och principfast 

beskriver Synneve Dahlin-Ivanoff. Hon menar att etiska spörsmål kan dyka upp i alla faser i en 

fokusgruppsstudie och att man måste vara speciellt försiktig när man arbetar med utsatta grupper. 

Vidare förklarar Dahlin-Ivanoff att alla som tillfrågas om att delta i fokusgrupperna måste få 

fullständig information om syftet med studien och vad den ska användas till. Det är också viktigt 

att informera deltagarna att allt som sägs i fokusgrupperna är konfidentiellt och att ett muntligt 

avtal av det som sägs är konfidentiellt och bör upprättas för både deltagarna och forskaren. Hon 

menar att detta innebär att forskaren har en skyldighet att anonymisera information så att ingen 

kan härleda resultatet till en enskild person.76 Därmed valde vi i början av varje 

fokusgruppsintervju med att beskriva syftet med intervjun och hur den skulle gå till. Vi valde 

också att inte fråga efter intervjupersonernas namn och att förtydliga att allt de säger kommer att 

anonymiseras. Men också att ingen kommer att kunna härleda resultatet till de deltagande 

intervjupersonerna. Intervjuerna analyserades därmed anonymt genom att ge ungdomarna fiktiva 

namn samt namnge städerna och idrottsklubbarna med fiktiva namn. Vi har dock valt att uttala oss 

om vilken idrott de sysslar med i citaten som används i resultatet. Detta beslut gjordes för att visa 

på vad ungdomarna har för idrottsbakgrund för att göra dem mer komplexa. 

 

Etik kan också kopplas till Vetenskapsrådet som beskriver att det grundläggande 

individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.77 Vetenskapsrådet beskriver att informationskravet 

innebär att forskaren skall informera de som är berörda av forskningen om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.78 Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva har 

rätt att bestämma över sin medverkan.79 Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns 

om alla personer i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och deras 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.80 Till sist beskrivs 

                                                 
76 Ivanoff-Dahlin Synneve. Fokusgruppsdiskussioner. I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran, Ahrne, Göran 

& Svensson, Peter (red), 2., [utök. och aktualiserade] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s 91–92 
77 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet. 
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78 Ibid, s7 
79 Ibid, s9 
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nyttjandekravet som att uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål.81  

5.9 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser beskriver Alan Bryman.82 Eftersom studien bygger på de utvalda ungdomarnas 

uppfattning om de två utvalda reklamfilmerna hade det inte nödvändigtvis blivit likadant resultat 

ifall någon annan hade gjort om undersökningen med andra ungdomar. Validitet innebär hur man 

observerar, identifierar eller mäter det man säger sig mäta menar Bryman.83 Validiteten i denna 

studie är att vi utgår från frågeställningarna i val av metod, teori och resultat för att kunna föra ett 

resonemang om frågeställningarna i den sammanfattande diskussionen.  
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6. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat från de fokusgruppsintervjuer som genomförts. För att besvara 

den övergripande frågeställningen kommer först tre underfrågor att besvaras och därefter 

besvaras den övergripande frågeställningen. 

6.1 Idrottsintresserade ungdomars uppfattningar av begreppet CSR 

Den generella uppfattningen som ungdomarna har är en direkt översättning av begreppet CSR till 

svenska. 

 

Jag tänker bara att liksom att när jag hör ordet försöker att översätta det lite grann att vad 

företagen har för ansvar gentemot deras kunder eller liksom ja så tänkte jag. 

(Frej 17 år, skidåkare.) 

 

Flera av ungdomarna har aldrig hört begreppet innan och har därför ingen direkt uppfattning eller 

tanke kring det. Dock lyfts en del tankar kring begreppets innebörd som exempelvis företagets 

ansvar för att ge ungdomar ett arbete. Men också för de anställda på företaget.  

 

Eller att företagen ansvarar för sina medarbetare då eller de anställda hur de mår typ. 

(Gabriel 18år, handbollsspelare.)  

 

En av ungdomarna nämner också att det kan handla om företagssponsring och samarbete med 

hjälporganisationer. Det tas även upp att det handlar om företagets ansvar mot sin omgivning.  

 

Jag tror det handlar om företagens ansvar gentemot deras omgivning eller rent av deras ja 

omgivning och eller föreningar och sociala nätverk. (Sebastian 19 år, simmare.) 

 

De flesta resonemang och tankar var en direktöversättning av begreppet till svenska. Men 

resonemangen kom sedan att utvecklas efter att vi gav dem en kort beskrivning av vad begreppet 

innebar. Detta kommer att tas upp kopplat till McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa längre 

fram i detta kapitel.  

6.2 Idrottsintresserade ungdomars definitioner av begreppet hälsa  

Ungdomarna i denna undersökning har en samstämmig syn på vad hälsa innebär där de 

identifierar två typer av hälsa: fysisk och psykisk hälsa och att båda behövs för en god hälsa. 

Memit uttrycker det på detta sätt: 

 

Alltså hälsa är att man tänker mest som han säger att man ska må bra fysiskt och mentalt och det 

är väl mest om jag tänker på det så tänker jag på kosten, att kosten gör det mesta och att man ska 

må bra vart man än går, skolan till exempel, det sociala ska funka, att sitta hemma då måste man 

må bra liksom det är massa pusselbitar till hälsan. (Memit 18 år, fotbollsspelare.) 

 



 

 

 

 

Att kombinera fysisk och psykisk hälsa anser ungdomarna vara nyckeln till god hälsa. Vad gäller 

en god fysisk hälsa beskriver ungdomarna olika aspekter man behöver göra som att äta, sova, 

träna korrekt och att ha ett bra immunförsvar.  

 

Ja men det är att må bra, äta rätt inte förstöra kroppen kanske så att man mår bra i längden 

också, träna skadeförebyggande kanske så att man inte får ont i ryggen när man blir 40 och sånt 

(Bertil 19 år, handbollsspelare.) 

 

God psykisk hälsa uppnås enligt ungdomarna med ett bra umgänge, att göra roliga saker och att 

må bra.  

 

För en själv, för mig är det att må bra alltså hela tiden och göra det man tycker är kul samtidigt 

som man alltså äter bra, tränar, har umgänge alltså hela ens livsstil typ. (Cornelia 18 år) 

 

Sammanfattningsvis höll samtliga ungdomar med om att det handlar om att må bra fysiskt och 

psykiskt. Men de flesta av ungdomarna hade fler resonemang om fysisk hälsa än om psykisk 

hälsa. Samtliga ungdomar är aktiva och utövar sin idrott flera dagar i veckan och fysisk hälsa är en 

central del för dem. Många ungdomar tar upp att fysisk hälsa handlar om att äta rätt, sova 

ordentligt, att träna skadeförebyggande. Medan det största resonemanget kring psykisk hälsa är att 

ha ett fungerande socialt liv. 

6.3 Idrottsintresserade ungdomars uppfattningar om McDonald's satsning Skidlyftet 

Efter att ha sett reklamfilmen med McDonald's satsning Skidlyftet berättar en av ungdomarna att 

det gynnar McDonald's som får bra marknadsföring samtidigt som det lyfter Skidlyftet så att fler 

idrottsklubbar får tillgång till sponsorpengar. En annan menar också att det är positivt att barn får 

en chans att utveckla sig inom sin idrott. Många säger att det är ett steg i rätt riktning för 

skidsporten i Sverige. För att de menar att mindre skidklubbar kan ha svårt att tjäna pengar då det 

inte är en sport som fotboll eller ishockey där många kommer och tittar. 

 

Ja det är väl bra att man försöker skänka lite pengar till ungdomsidrott och försöker vända den 

negativa trenden så att det blir fler som idrottar. (Gabriel 18 år, handbollsspelare.) 

  

Några ungdomar menar att Skidlyftet verkar vara ett bra initiativ och att det ger ungdomar större 

resurser för att kunna utvecklas som idrottare. Men också att det behövs för att få idrotten att gå 

runt. Samtidigt var det många ungdomar som inte hade hört talas om engagemanget Skidlyftet 

före intervjutillfället. Men det beskrevs som att McDonald's ville framställa det som positivt. 

Vidare berättar många av ungdomarna att det är positivt att det bidrar till att fler får ett intresse för 

skidsporten. Ines framställer det på följande sätt: 

  

Det är ju positivt så sätt att dem ja men möjliggör för fler föreningar att funka […] 50 000 är 

ingenting för McDonald's men är jättemycket för en liten förening så på så sätt är det positivt men 

[...] det är bara för att de själva ska framstå som bra. (Ines 19 år, fotbollsspelare.) 



 

 

 

 

  

En av ungdomarna tar upp att Huddinge Skidklubb har anställt läkare som visas i reklamfilmen 

om Skidlyftet. Men hon menar att Huddinge Skidklubb i samband med det promotar ett företag 

som bidrar till fetma och sjukdomar. Framförallt är fetma redan stort bland ungdomar överlag och 

reklamfilmen kan bidra till att ungdomar få en positiv association till McDonald's. Många 

uttrycker samtidigt att det är positivt att McDonald's sponsrar barn och ungdomsidrott och att det 

är positivt att se resultat på vart sponsring går till. Många är också eniga om att resurser alltid är 

viktigt inom idrott och till följd av att det är sponsring som gör att idrotten många gånger 

överlever och utan McDonald's sponsring hade det eventuellt varit svårt att behålla satsningen.  

6.4 Idrottsintresserade ungdomars uppfattning om McDonald's CSR-arbete mot idrott och 

hälsa i de två utvalda reklamfilmerna 

En av ungdomarna berättar att det känns som att McDonald's ofta syns i idrottssammanhang som 

sponsorer även om deras mat inte är det en idrottare ska äta varken före eller efter en träning. En 

av ungdomarna menar att det först kändes motsägelsefull att man väljer att använda en sådan 

matkedja i samarbete med idrott för att onyttig mat och idrott inte går ihop. Men samtidigt berättar 

hon att hon kan förstå att de samarbetar på så sätt att McDonald's är en stor marknadsresurs.  

 

En annan tar upp att McDonald's kan gå in och hjälpa föreningar ekonomiskt och då är det svårt 

att säga nej till det för att det kommer från ”fel” företag. Hon förklarar också att McDonald's även 

använder sig av skidåkare för att visa att de hälsosam mat i och med att skidåkarna äter det så kan 

andra också äta det. En annan tjej uttrycker att hon inte kopplar McDonald's till sport men att det 

samtidigt är positivt att McDonald's främjar sportaktiviteter. Men det är svårt för flera av 

ungdomarna att förstå varför McDonald's skulle vilja sponsra idrottsklubbar och varför inte 

skidlandslaget kan hitta en bättre samarbetspartner.  

 

Det är ju ett så pass stort landslag, alltså skidlandslaget […] de måste ju också kunna hitta någon 

annan. Alltså det måste ju finnas andra sponsorer och företag som också vill ha den 

sponsorplatsen? (Freja 17 år, fotbollsspelare.) 

  

De kommer också in på att det kanske är svårt att få ett annat företag än McDonald's att göra 

reklam för sportevenemang. Det tas upp att IKEA och H&M bland annat inte gör reklam för sport 

förutom på OS. McDonald's däremot visar sig i alla sportevenemang på något sätt. En annan av 

ungdomarna tycker däremot att det är ett PR-trick och att McDonald's gör dessa reklamfilmer för 

att måla upp en bild av hur positivt deras företag är. Att McDonald's sponsrar skidklubbar får 

människor att få en annan bild av McDonald's och då släpper många att McDonald's bara säljer 

snabbmat.  

 

Det är McDonald's var man än liksom även när det kommer till sport [..] det är en 

snabbmatskedja men ändå när vi kommer in till alltså sportens värld så tänker du ändå på 

McDonald's. Det är ändå ganska sjukt att då dem finns överallt verkligen och de är liksom 

medvetet av dem. (Bajram 18 år, fotbollsspelare.) 



 

 

 

 

  

Vidare berättar en av ungdomarna att när McDonald's marknadsför sporten så innebär det att 

människor också får upp ett intresse för sporten och då tjänar också idrottsklubben på det i 

slutändan. Men samtidigt förklarar en annan av eleverna att det blir negativt i och med att 

McDonald's försöker att associera sig med allt och en av ungdomarna menar att det har gått så 

långt att när man tänker på skidor så tänker man på McDonald's. Han menar att McDonald's vill 

att man ska förknippa så mycket som möjligt med McDonald's även skidåkning.   

  

Många upplever att McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa är nödvändigt för att om man 

som idrottsklubb får en chans att få sponsring och få bättre resurser så tackar man inte nej. Men 

samtidigt tycker flera av ungdomarna att McDonald's inte hör ihop med skidor och att det är 

paradoxalt att något som förknippas med ohälsosam mat ska stå för elitidrott. Detta innebär att 

McDonald's kan få barn och ungdomar att tro att André Myhrer kom till toppen av sin karriär 

genom att äta mat på McDonald's.  

 

Det är inte så att André Myhrer har kommit dit han är genom att äta McDonald´s.  

(Sebastian 19 år, simmare.) 

 

Vad gäller kopplingen mellan hälsa och McDonald's är de flesta ungdomar överens om att det är 

konstigt att en snabbmatskedja ska associeras med idrott. Gabriel uttrycker sig på följande sätt:  

 

Det känns lite ironiskt nog att eller att André Myhrer ska stå där och göra en hamburgare eller 

nånting för jag kan inte tänka mig att en elitidrottare skulle äta på Donken. De är väldigt strikta 

med sånt eller alltså att McDonald's skulle försöka ha det som sin eller ha den vinkeln på sin 

marknadsföring känns lite skumt men när man ändå säljer snabbmat. Men det är la bra om dem 

ger pengar till såhär ungdomsidrott så är det positivt. (Gabriel 18 år, handbollsspelare.) 

 

Detta resonemang möter vi i alla intervjuer och det är ett genomgående resonemang vad gäller 

hälsa kopplat till McDonald's. Det tas dock upp att det faktiskt finns hälsosam mat som alternativ 

på McDonald's. Vanessa beskriver det på detta sätt:  

 

När man tänker McDonald's så tänker man ju hamburgare och pommes frites typ sådär, fet mat 

liksom. Men såhär ja friterat och så liksom. Men sen finns det ju också nyttigare alternativ vet 

man ju nu. Men första tanken som kommer upp är ju att det är onyttigt liksom. (Vanessa 19 år, 

skidåkare.) 

 

Vissa av ungdomarna tycker inte att det är konstigt att McDonald's sponsrar idrott. De menar att 

McDonald's står för mycket pengar och att idrott ses av många människor och då är det ett bra sätt 

att göra reklam för sig. Men samtidigt får McDonald's också ett bättre rykte för att de sponsrar 

idrottare. Men att de väljer att sponsra skidsporten kan också bero på att det är en sport som 

svenskarna tycker mycket om.  

 



 

 

 

 

En annan beskriver att McDonald's har en image som snabbmatskedja och är vardagligt kopplat 

till övervikt och därmed vill McDonald's få bort den stämpeln. Han menar att McDonald's vill 

synas i rätt omgivning för att människor ska få en bra uppfattning av dem som till exempel att 

McDonald's varumärke syns på skidlandslagets klädsel. En av ungdomar menar istället att 

McDonald's har dåligt samvete för att de har bidragit till den ökade övervikten och därmed vill 

förändra det med det här sportengagemanget. Daniel uttrycker sig på detta sätt: 

  

Jag tycker man får en känsla som att McDonald's skulle vara tätt förknippat med skidor på något 

sätt även fast jag inte skulle påstå att det är det [...] jag vet att vi hade en debatt i vår klubb, vill vi 

verkligen bli sponsrade av McDonald's [...] för att det kanske kan sända ut fel signaler liksom. 

(Daniel 18 år, skidåkare.) 

 

Majoriteten av ungdomarna är eniga om att de inte tycker att McDonald's är förknippat med 

skidor. Men de uttrycker också en förståelse varför McDonald's väljer att sponsra idrott och hälsa. 

Det går också bra för skidsporten i Sverige och det är därmed positivt för McDonald's att deras 

reklamfilmer beskriver deras sportevenemang och att publiken känner igen skidåkare som André 

Myhrer och varumärket på klädseln. Många uttrycker också en förståelse för varför Skidförbundet 

och klubbar runt om i landet väljer att sponsras av McDonald's. En av ungdomarna beskriver att 

idrottsklubbar kanske inte är stolta med att ha McDonald's som sponsor men samtidigt är 

McDonald's en viktig sponsor för att få idrottsklubbar att gå runt. För att bakom idrottsklubbar 

finns det mycket ideellt arbete och en av ungdomarna säger att i hennes idrottsklubb är det viktigt 

att ungdomarna vet var ekonomiska resurser kommer ifrån för att skidor är en dyr sport. Hon 

menar att även om man inte förknippar McDonald's med skidåkning så tackar man ändå inte nej 

om McDonald's är villiga att sponsra idrottsklubben.  

 

En av ungdomarna menar att i och med att det finns konkurrens med andra snabbmatskedjor så 

måste man sticka ut och det är det McDonald's gör i sina reklamfilmer. De flesta av ungdomarna 

vet att föreningar behöver ekonomiska resurser och kan tycka att det är acceptabelt att få 

sponsring av företag som McDonald's. Men de menar samtidigt att om människor som inte har 

den förståelsen och tror att idrottsklubbar supportar McDonald's till fullo så kan det misstolkas. 

Det vill säga att det beror på vilken vetskap man har om reklamen eller om McDonald's som 

företag.  

6.5 Sammanfattning 

Vi har i detta kapitel tagit upp idrottsintresserade ungdomarnas uppfattning på de olika teman som 

vi har utformat efter våra frågeställningar. På det första temat som berörde ungdomarnas 

uppfattning om begreppet CSR saknade många kunskap om begreppet sedan tidigare de flesta 

översatte det rakt av till svenska. Men vid en kort beskrivning av vad begreppet innebar så 

utvecklades resonemangen vidare. På det andra temat som beskrev ungdomarnas definition av 

hälsa håller samtliga ungdomar med om att det handlar om att må bra både fysiskt och psykiskt. 

De menar att fysisk hälsa handlar om att äta rätt, sova ordentligt och att träna skadeförebyggande. 

De flesta var därefter överens om att psykisk hälsa innebär att man har ett fungerande socialt liv.  



 

 

 

 

 

På det tredje temat beskrev ungdomarna deras uppfattning om McDonald's satsning Skidlyftet. 

Många av ungdomarna är överens om att det alltid är viktigt med sponsring inom idrott och att det 

gör att idrotten överlever. Många är också eniga om att Skidlyftet är ett bra initiativ som ger 

ungdomar större resurser för att kunna utvecklas som idrottare. På den övergripande 

frågeställningen om hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's CSR-arbete mot 

idrott och hälsa så är många eniga om att det är paradoxalt men nödvändigt. För att om en 

idrottsklubb får en chans att få sponsring så tackar de inte nej. Men samtidigt tycker flera att 

McDonald's som snabbmatskedja inte hör ihop med skidor och att det är paradoxalt att något som 

förknippas med ohälsosam mat ska stå för elitidrott. Vidare kommer vi att genomföra en 

sammanfattande diskussion som kopplas till uppsatsens syfte, tidigare forskning, teori, metod och 

resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Sammanfattande diskussion  

 

I den sammanfattande diskussionen kommer den övergripande frågeställningen att diskuteras med 

utgångspunkt i studiens syfte, bakgrund, teoretiska ansatser, tidigare forskning och resultat.  

 

Under en längre tid har det pågått en samhällsdebatt om hälsa kopplat till den ökade övervikten 

bland den svenska befolkningen. Den ökade tillförseln av kalorier84 och att barn och ungdomar 

slutar allt tidigare med sin idrott är oroväckande.85 Men att barn och ungdomar fortfarande väljer 

att röra på sig och att pröva på en idrott är ett steg i rätt riktning. En aktör som gör det möjligt för 

barn och ungdomar att fortsätta idrotta är McDonald's Sverige och deras satsning Skidlyftet.86 

 

Denis McQuail beskriver receptionsanalys som ett alternativ till traditionell publikforskning, där 

receptionsforskningen utgår från publiken istället för mediet och ser till direkt kontextuell 

påverkan av medieanvändning och meningsskapande som sker utifrån publiken.87 Målgruppen för 

denna studie är idrottsintresserade ungdomar som utövar sin idrott flera gånger i veckan. De har 

insyn och förståelse till vad resurser i form av sponsring bidrar till vilket kan påverka deras bild 

vad gäller både positiva och negativa aspekter av McDonald's som företag och deras satsning 

Skidlyftet. Hade studien fokuserat på en annan målgrupp hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Denna studie är inte representativ för en hel målgrupp men den kan ge en bild av hur det kan se ut. 

Göran Eriksson och Johan Östman beskriver att en receptionsanalys går ut på att undersöka 

relationen mellan det som förekommer i medierna och våra tolkningar av det.88 Därmed kommer 

vi att i denna diskussion utgå från hur ungdomarna uppfattar McDonald's CSR-arbete mot idrott 

och hälsa utifrån de två reklamfilmer som visades under intervjutillfällena.  

 

Eftersom att målgruppen är ungdomar med ett idrottsintresse har de insyn och förståelse för vad 

sponsring bidrar med. För att det framträder under intervjuerna att idrottsklubbar baseras på ett 

stort ideellt arbete och det finns en vetskap om att idrottsklubbar behöver ekonomiska resurser. 

Därmed tycker ungdomarna i denna undersökning att det är acceptabelt att få sponsring av 

McDonald's. Men en målgrupp med mindre insyn hade kunnat tolkat McDonald's sponsring i 

utvalda reklamfilmer annorlunda. Xu Yueyings studie fann också att många av McDonald's CSR-

aktiviteter var okända89 men med tanke på att ungdomarna i denna undersökning själva är aktiva 

inom bland annat skidsport hade de en vetskap om att McDonald's gör hälsofrämjande CSR-

arbeten som Skidlyftet och at det är viktigt för idrottsklubbar.  

                                                 
84 Andersson Dan & Fransson Anna. Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt. Rapport till Expertgruppen 

för studier i offentlig ekonomi. Regeringskansliet. Finansdepartementet. 2011, s81 
85 Riksidrottsförbundet, Problemet, Riksidrottsförbundet. http://www.strategi2025.se/Problemet/ (hämtad 2018-03-30) 
86 McDonald's, Skidlyftet, McDonald's. https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/varroll/idrott-och-sponsring/skidor.html 

(hämtad 2018-03-30) 
87 Denis McQuail. Mass Communication Theory. 6: uppl. SAGE, London. 2010. s.569 
88 Eriksson, Göran & Östman, Johan. Receptionsanalys. I Metoder i kommunikationsvetenskap. Ekström, Mats & 

Larsson Larsåke (red.) 2: uppl. Studentlitteratur. Lund. 2013. s. 305 
89 Yueying, Xu. Understanding CSR from the perspective of Chinese diners: the case of McDonald's. International 

Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol 26 No. 6. 2014. s.1002-1020. https://doi.org/10.1108/IJCHM-

01-2013-0051      



 

 

 

 

 

Att McDonald's har engagemang som Skidlyftet anses som en positiv aspekt för att det bidrar med 

ekonomiska resurser för barn och ungdomar att få bättre förutsättningar att utvecklas och att 

fortsätta idrotta. Detta går att koppla till det Uno Grönkvist tar upp om motiven bakom sponsring. 

Han tar upp begreppet “Good Citizen” som innebär att företag tar ett ansvar utanför sin egen 

affärsverksamhet och stöttar olika företeelser som exempelvis den lokala idrottsklubben.90 I detta 

fall kan det kopplas till McDonald's som väljer att stötta idrottsklubbar genom sitt engagemang 

Skidlyftet. Det går också att koppla till Archie Carrolls CSR-pyramids fjärde och översta skikt 

som han kallar för det filantropiska. Den handlar om att företagen ska bidra till samhället och vara 

en god samhällsmedborgare samt att företagen förväntas bistå med resurser för att förbättra 

samhället.91 Att McDonald's väljer att sponsra idrottsengagemang innebär att de bistår med 

resurser för att fler barn och ungdomar ska få idrotta. Att ge barn och ungdomar den möjligheten 

att röra på sig och att utveckla sig inom sin idrott gör också att McDonald's bidrar med resurser 

för att förbättra samhället och är samtidigt goda samhällsmedborgare.  

 

Efter att ha sett reklamfilmen med McDonald's satsning Skidlyftet framträder det under 

intervjuerna att det gynnar både McDonald's och barn och ungdomar. McDonald's får bra 

marknadsföring genom sina reklamfilmer samtidigt som det bidrar till att ge ekonomiska resurser 

till Skidlyftet. Detta kan kopplas till det Deborah Lupton tar upp om att reklam via massmedier är 

riktad mot större grupper och är den viktigaste strategin för hälsopromotion. Hon menar att syftet 

med hälsopromotion är att upplysa om hälsorisker och att ändra på beteenden.92 I detta fall kan 

McDonald's reklamfilmer ändra beteenden på barn och ungdomar som inte idrottar att istället 

börja idrotta som bidrar till att de får en god fysisk hälsa. Det går även att koppla till vad Judith 

Schrempf tar upp i sin studie där hon beskriver ett nytt begrepp som kallas Social Connection 

Corporate Responsibility. Hon menar att denna typ av ansvar är kopplat till kopplingen mellan 

snabbmatskedjor och den ökade övervikten. Hon diskuterar om när företag ska ta sitt ansvar och 

hur de ska veta när de ska ta sitt ansvar.93 Ungdomarna uppfattar som tidigare nämnt att 

McDonald's tar ansvar gentemot sina konsumenter och ger barn och ungdomar möjligheten att 

idrotta med bättre förutsättningar. Men att ungdomarna har denna uppfattning kan bero på att de 

själva är aktiva i olika idrottsföreningar så ser det på nära håll vad resurserna bidrar med.  

 

Men det påpekas också i intervjuerna att anledningen till att McDonald's engagerar sig som 

sponsorer till det Svenska Skidförbundets längd-och alpina landslag och barn och 

ungdomsskidåkning är för att få bra PR och för att måla upp en positiv bild av företaget. Detta kan 

kopplas till det Chris Fill menar med att marknadskommunikation används av företag för att 

kommunicera ut delar av vad ett företag har att erbjuda som exempelvis av organisationen själv 

                                                 
90 Grönkvist, Uno, Framgångsrik sponsring, SISU idrottsböcker, Farsta, 1999, s.18  
91 Carroll, Archie. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. 
Business Horizons Vol. 34 Nr. 4, July 1991 s.42 
92 Lupton, Deborah. The imperative of health. Sage, London. 1995. s.106 
93 Schrempf, Judith. A social connection approach to corporate responsibility: The case of fast-food industry and 

obesity. Business & Society. Vol. 53 No. 2. 2014. s.300-332 



 

 

 

 

för att förbättra sitt eget rykte.94 Detta kan också kopplas till att McDonald's väljer att göra CSR-

arbeten mot idrott och hälsa för att förändra sitt rykte som snabbmatskedja. Från flera av 

intervjuerna framställs det att McDonald's vill få bort bilden att människor förknippar dem med 

ohälsosam mat och att McDonald's istället vill förmedla ett mer hälsosamt intryck.  

 

En annan bild av McDonald's reklamfilmer är att de marknadsför sig på ett sätt som ger en positiv 

bild av deras verksamhet och att de främjar en hälsosam livsstil. Det framkommer också att 

McDonald's använder sig av skidåkare som André Myhrer för att förmedla att hans val av mat 

indikerar på att andra som är fysiskt aktiva också väljer att äta det. Vilket också kan kopplas till 

Fills teorier kring marknadskommunikation där ett företag kommunicerar ut vad de har att 

erbjuda.95 Fill tar även upp tre olika former av övertalning som används av företag för att 

övertyga, informera och påminna sina kunder. Där den tredje formen går ut på att använda talare 

som adresserar en större grupp där påverkan görs genom sättet som materialet presenteras.96 Detta 

går att koppla till reklamfilmen med André Myhrer då publiken kan se honom som en talare som 

riktar sitt budskap till publiken.  

 

En annan bild som framkommer i intervjuerna är att McDonald's har en image som 

snabbmatskedja och är vardagligt kopplat till övervikt. Men genom reklamfilmerna vill 

McDonald's få bort den stämpeln genom att vara sponsor till det Svenska Skidförbundets längd-

och alpina landslag för att synas i rätt omgivning för att få människor att bilda en ny uppfattning 

om dem. Detta kan vidare kopplas till det som Charles T. Salmon och Charles Atkin beskriver 

som mediala hälospromoverande kampanjer och de menar att när man designar en kampanj måste 

man ha i åtanke den tilltänkta publiken samt den tilltänkta responsen.97 I detta fall är McDonald's 

publik idrottsintresserade ungdomar och det ges en positiv bild av att McDonald's väljer att 

sponsra idrottsföreningar runt om i Sverige för att fler barn och ungdomar kan fortsätta med sin 

idrott. Men det framkommer samtidigt en enad bild av att det är paradoxalt att McDonald's som 

snabbmatskedja väljer att göra hälsofrämjande CSR-arbeten. För att McDonald's meny inte 

uppfattas som hälsosam och inte som en måltid som idrottare äter varken före eller efter en 

träning. 

7.1 Sammanfattning  

Ungdomarna uppfattar att det finns positiva aspekter med att McDonald's som företag väljer att 

göra hälsofrämjande arbeten på grund av att de ger ekonomiska resurser till klubbar och 

föreningar runt om i Sverige som innebär att barn och ungdomar kan fortsätta med sin idrott. 

Denna uppfattning kan bero på att de ungdomar som intervjuats i denna studie är 

idrottsintresserade och är med i föreningar där sponsring är en viktig del för att få verksamheten 

att gå runt. Det framgår också att det är paradoxalt att McDonald's väljer att arbeta med 
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hälsofrämjande CSR-arbeten i och med att McDonald's meny inte uppfattas som hälsosam eller 

som en måltid som idrottare äter i samband med träning. Men att denna typ av sponsring av 

McDonald's ändå behövs för att ge barn och ungdomar de förutsättningar som de behöver för att 

kunna vara aktiva längre men även för att fler ska kunna bli elitidrottare i framtiden.  

7.2 Vidare forskning 

Denna studie undersöker hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's CSR-arbete mot 

idrott och hälsa. Vad som kan vara intressant till vidare forskning är att studera hur 

idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa i en 

kvantitativ undersökning med enkäter för att ge en bredare bild av hur kopplingen mellan 

snabbmatskedjor och CSR uppfattas av fler. Det hade också varit intressant att studera ungdomar 

som inte har ett idrottsintresse. Detta för att studera deras uppfattning om att McDonald's arbetar 

med hälsofrämjande CSR-arbeten och om de har liknande eller annorlunda synpunkter. Det hade 

också varit intressant att se vad idrottsföreningar anser om samarbeten med sådana typer av 

aktörer som McDonald's och vad de tror att det kan ha eller få för konsekvenser för individen och 

samhället.  
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9. Bilaga 1 Intervjuguide   

Bakgrundsfrågor  

1. Hur gamla är ni? 

2. Vilken årskurs går ni? 

3. Kan ni säga något om när ni började intressera er för idrott? och vad gör er intresserade av 

idrott? 

4. Hur kommer det sig att ni började på ett gymnasium med idrottsinriktning? 

 

Inledande frågor  

TEMA 1 

CSR 

      5. Vad tror ni begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) betyder? Beskriv i så fall.  

     6. Vad tror ni att McDonald's jobbar med för CSR-arbete? 

 

TEMA 2 

Hälsa 

     7. Hur definierar ni begreppet hälsa? 

 

TEMA 3 

Reklamfilmerna Chicken Myhrer BLT och Skidlyftet Huddinge Skidklubb 

  

    9.  Vad har ni för uppfattning/kunskap om Skidlyftet?  

   10. Vad är er första tanke efter att ha sett reklamfilmerna? Vad får ni för känslor och tankar? 

   11. Vad tycker ni om att McDonald's sponsrar idrott och hälsa och i detta sammanhanget 

Skidlyftet?  

   12. Hur upplever ni att McDonald's arbetar med CSR-arbete inom idrott och hälsa?  
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