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Abstract  

Titel: En medveten grupp om en kritiserad bransch - 

en receptionsstudie i snabbmatsbranschens 

CSR-kommunikation 

Författare: Arvid Löfquist & Olle Lagerlöf 

Handledare: Lennart Hast 

Examinator: Martin Danielsson 

Typ av arbete: Kandidatuppsats i medie- och 

kommunikationsvetenskap, 15 hp 

Tidpunkt: HT 2014 

Antal ord: 13 752 

Syfte och frågeställningar: Att undersöka vilka budskap om CSR som 

företag i en kritiserad bransch förmedlar i 

marknadskommunikation. Dessutom att få 

indikationer på hur denna kommunikation 

uppfattas av studenter som ingår en generation 

som är kritisk till marknadskommunikation och 

reklam. 

Metod och material: En textanalytisk del av ett antal reklamfilmer 

och annonser från McDonald’s, Max och Burger 

King, detta utifrån retoriken. 

Fokusgruppsdiskussioner med ett antal 

studenter för att få en bild av deras uppfattning 

av dessa reklamfilmer och annonser.   

Huvudresultat: De tre företagen fokuserar på ämnen som de 

antingen förväntas ta ansvar för, eller som de 

har kritiserats för, dessa ämnen berör sociala 

eller miljömässiga frågor. Studenterna som 

deltagit uppskattar ansvarstagande, men är 

kritiska till reklam. Beroende på vilket företag 

som är avsändare ifrågasätter de i olika grad 

företagens egentliga syfte med 

kommunikationen.  

Nyckelord: Receptionsstudie, Corporate Social 

Responsibility, marknadskommunikation, 

ansvarstagande, snabbmatsbranschen 
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1. Inledning  

Detta kapitel inleds med en introduktion till begreppet CSR och dess bakgrund. Vidare ges en 

förklaring till varför CSR varit mer relevant för vissa branscher än andra, CSR som koncept 

problematiseras för att ge grunden till syftet med studien. Vi ägnar sedan ett avsnitt åt att 

redogöra för studiens avgränsning, för att sedan avsluta med syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund  

Corporate Social Responsibility eller CSR som det förkortas kan beskrivas som företagens 

ansvar gentemot samhället. Nu för tiden är det ett vedertaget begrepp och allt fler företag arbetar 

med någon form av CSR (Borglund m fl. 2012:7). Att företag har ett ansvar gentemot sin 

omgivning utöver det som står i lagboken började ta allt större utrymme i den allmänna debatten 

runt millenniumskiftet. Numera har det blivit till en norm och företag anställer CSR-chefer, de 

skapar CSR-strategier, CSR-redovisningar och försöker på varierande vis redogöra för att man 

tar frågor kring ett företags sociala respektive miljömässiga ansvar på allvar (Borglund m fl. 

2012:12). Så sent som 2007 kommunicerade hela 65 procent av Nordens största bolag ut deras 

respektive miljömässiga samt sociala ansvar via deras hemsidor (Grafström m fl. 2008, via 

Borglund m fl. 2012:12). 

 

Detta har däremot inte alltid varit fallet. Företagen som tidigt gick i bräschen för CSR-arbetet var 

de som ofta ifrågasattes och kritiserades för deras bristande ansvar gentemot omvärlden. Företag 

i ofta kritiserade och kontroversiella branscher däribland tobak, olja och klädindustrin började 

därför tidigt arbeta med att kommunicera sitt samhällsansvar gentemot omgivningen (Borglund 

m fl. 2012:12). 

 

Företagen har med andra ord fått ökade krav på sig att på ett eller annat sätt kunna redogöra för 

vilket ansvar man tar gentemot miljön och samhället (Borglund m fl. 2012:29). Om man som 

företag arbetar med någon form av ansvar synliggör man därför detta för sina konsumenter för 

att inte löpa risk att bli ifrågasatt (Borglund m fl. 2012:167). Inom ramen för de ökade kraven så 

har även konsumenten uppmärksammats i allt högre utsträckning, särskilt när det kommer till 

vad och hur den väljer att konsumera, men också i deras krav på ansvarstagande riktat mot olika 

företag (Borglund m fl. 2012:159). Följaktligen kan kommunikation och information till 

konsumenterna om det ansvar man tar därför påverka konsumenterna i deras val (Borglund m fl. 

2012:167). 
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En bransch som idag har särskilt stora krav på ansvarstagande är snabbmatsbranschen, vilken 

kommer att ligga i fokus i denna studie. Anledningen till detta är att den är en av de branscher 

som fått utstå mycket kritik. Dess dåliga rykte anses till stor del bero på en ohälsosam mat, 

dåliga arbetsvillkor samt på grund av deras huvudprodukt, alltså kött (Borglund m fl. 2012:166). 

Köttindustrin uppskattas nämligen att bidra med 18 % av utsläppen av växthusgaser världen 

över. Ett företag inom snabbmatsbranschen som var tidiga med att uppmärksamma detta och ta 

ansvar inför det var Max Hamburgare som genom sitt miljöarbete med vindenergi och låg 

koldioxidpåverkan på sina hamburgare i slutändan lyckades höja sin omsättning (Borglund m fl. 

2012:166). 

 

Ett annat företag inom samma bransch som får utstå särskilt mycket kritik är McDonald’s. Detta 

på grund av företagets dåliga arbetsförhållanden kombinerat med låga löner och ohälsosam mat 

(Royle 2000, via Royle 2005:9–10). Över huvud taget har matbranschen ett starkt behov av att 

aktivt arbeta med CSR. Detta då man har stor inverkan på miljön i form av energi och 

vattenanvändning tillsammans med en stor mängd koldioxidutsläpp, samtidigt som man också 

har ett stort socialt ansvar genom att de produkter man säljer ska vara säkra samt av en viss 

kvalité (Maloni and Brown 2006, via Hartmann 2011:298).  

 

En grupp människor med särskilt höga krav vad det gäller ansvar, hållbara produkter samt maten 

de äter är människor som är födda under 1980-talet samt det tidiga 1990-talet (Mossberg & 

Sundström 2011:77). Anledning till dess medvetenhet som konsument har att göra med att man 

vuxit upp med exponering inför olika former av reklam samt utvecklingen av Internet och de 

kommersiella tv-kanalerna, vilket dessutom har bidragit till att de blivit extra kritiska gentemot 

marknadsföring. Ett utmärkande drag hos dessa människor är dessutom att de är måna om att 

maten de konsumerar ska vara framställd på ett hållbart och etiskt sätt (ibid.). Vidare är det i 

denna ålder de flesta programstudenter på svenska högskolor befinner sig i (Universitets- och 

högskolerådet). 

 

1.2 Problemdiskussion  

CSR handlar om att skapa legitimitet, vilket sker genom att leva upp till de förväntningar 

omgivningen har på företaget (Borglund m fl. 2012:29). Företagande handlar enligt Borglund m 

fl. (2012:29) nämligen till stora delar om att vara en legitim och accepterad del av sin omgivning 

och man måste därför anpassa sig till de normer och värderingar som finns. Legitimitet handlar 

alltså om att företag måste ta det ansvar som förväntas av dem för att deras verksamhet ska få ett 

“godkännande” av samhället. Med detta inte menat något formellt tillstånd, utan en acceptans 

(Borglund m fl. 2012:42). 
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Enligt Fredriksson (2008) strävar företag efter legitimitet genom att kommunicera en tillrättalagd 

bild av verksamheten, de vill profilera sig som ansvarstagande. Denna kommunikation har ett 

specifikt mål och är därför att betrakta som retorik (Fredriksson 2008:21). Retorik beskrivs 

nämligen som något som är ämnat att övertyga (Vigsø 2010:217). I frågan om CSR handlar det 

alltså om att övertyga människor om att man är ansvarsfull och därmed få godkännande och 

acceptans av samhället. Intressant i detta är att se vilka retoriska grepp som används för att 

övertyga om ansvarstagande, vilka budskap vill man sända och hur kommuniceras egentligen 

ansvarstagande? 

 

Företag ställs i sitt arbete med CSR inför ett antal utmaningar i hur de ska kommunicera sitt 

ansvarstagande. Till att börja med bör de tänka på vad de kan ta ansvar för över huvud taget. En 

uppfattning är exempelvis att CSR är ett kontextuellt koncept utan tydliga gränser, och att ansvar 

rent praktiskt kan tas var som helst (Ellerup Nielsen & Thomsen 2007:26). Problemet med detta 

är just att CSR-arbetet och kommunikationen av det måste överensstämma med de förväntningar 

omgivningen har på företaget. Ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv 

handlar CSR nämligen inte bara om det ansvarsfulla agerandet i sig, utan lika mycket om 

samhällets uppfattning om vad som är ansvarsfullt (Bentele & Nothhaft 2011:209). 

 

I en svensk kontext problematiseras därför CSR som koncept ytterligare. De Geer m fl. (2009) 

skriver om hur företag har en annan samhällelig roll i traditionella välfärdsstater än vad de har i 

exempelvis USA där CSR har sitt ursprung. Synen på vad privata företag bör eller över huvud 

taget kan ta ansvar för på ett trovärdigt sätt är därför väldigt annorlunda, då mycket ansvar 

förväntas tas av staten. Just eftersom CSR saknar tydliga gränser, och är ett “formbart” koncept, 

är det dock möjligt att anpassa CSR-strategier till den svenska kontexten. Detta genom att visa 

ansvarstagande för “rätt” saker, sådant som traditionellt inte täcks av aktörer inom den svenska 

välfärden, exempelvis arbetsförhållanden i utvecklingsländer eller miljön överlag (De Geer m fl. 

2009:280). Borglund m fl. (2012:22) pekar vidare på att samhällets värderingar är föränderliga, 

och därmed även uppfattningen om vad som är just “rätt” och ansvarsfullt agerande. Frågan är 

därför hur det ser ut på den svenska marknaden idag, vad är det egentligen företag visar ansvar 

för och hur ser allmänheten på detta ansvarstagande? 

 

Snabbmatsbranschen får utstå mycket kritik. McDonald’s, Max och Burger King är tre välkända 

snabbmatskedjor i Sverige. Det är därför intressant att se hur dessa aktörer kommunicerar för att 

få den legitimitet de eftersträvar. Vilka retoriska grepp används för att kommunicera 

ansvarstagande? Det är även intressant att se hur denna kommunikation uppfattas av de som nås 
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av den. Rent vetenskapligt bör man nämligen se hur sambandet mellan utformningen av CSR-7 

budskap och uppfattningen av dem ser ut. Detta då man inom studier i medier och 

kommunikation som tidigare nämnt måste se CSR ur två perspektiv, det ansvarsfulla agerandet, 

och samhällets uppfattning om ansvar (Bentele & Nothhaft 2011:209). 

 

I bakgrundskapitlet påpekas att personer födda under 1980-talet och det tidigare 90-talet är 

kritiska mot marknadsföring och att de bryr sig om hållbara produkter samt hur maten de äter har 

producerats. Det är också i denna ålder de flesta programstudenter på högskolor befinner sig. 

Studenter lägger stora delar av sin inkomst på mat och äter ofta på restaurang, i synnerhet 

McDonald’s (Dagens Nyheter 2014). Följaktligen är studenter i detta åldersspann en intressant 

grupp att undersöka. Vi vill veta hur de förhåller sig till kommunikation av CSR-arbete från inte 

enbart McDonald’s, utan även deras konkurrenter i en hårt kritiserad bransch. Ur ett större 

samhällsperspektiv hoppas vi också få en bild av hur dessa människor ser på ansvarstagande 

överlag. Om denna generation är kritisk till marknadsföring, vad får detta för betydelse för hur 

de förhåller sig till ansvarstagande överlag, och ansvarstagande i snabbmatsbranschen? 

1.3 Avgränsning  

Ett begrepp som är återkommande i denna undersökning är kommunikation, vilket i denna studie 

syftar till CSR-kommunikation. Att kommunicera sitt CSR-arbete kan dock ske på många olika 

sätt, ett exempel är att företag allt oftare har ett avsnitt om detta i sina årliga rapporter (Svenskt 

Näringsliv 2014). I denna studie begränsar vi oss emellertid till de studerade företagens 

marknadskommunikation. Marknadskommunikation har i sin tur också fått en allt vidare 

innebörd, men syftar traditionellt sett på företags kommunikation med konsumenter, exempelvis 

via reklambudskap eller information som är tydligt synlig på hemsidor (Mårtensson 2009:19). 

Denna studie undersöker reklam där ansvar förmedlas, från McDonald’s, Burger King och Max. 

Fokus kommer att ligga på ett antal svenska reklamfilmer, bilder och annonser från respektive 

företag. Då CSR handlar om att ligga rätt i tiden angående normer och värderingar som 

cirkulerar (se sida 6) har vi därför valt att undersöka så aktuellt material som möjligt. Det 

underlag som kommer ligga till grund för undersökningen har synts på nationell TV eller som 

bildannonser under åren 2013-2014. De har också lagts ut på företagens Youtube-kanaler, 

Facebook-sidor eller vanliga hemsidor, vilket är plattformarna vi hämtat materialet från. Vi har 

sedan själva analyserat innehållet och sedan visat det för vår undersökta målgrupp för att se hur 

de uppfattar det. 
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1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för CSR-kommunikationen från en 

hårt kritiserad bransch, mer precist företagen McDonald’s, Max och Burger King. Vi har sett att 

vi måste se till både ansvarstagande i sig och uppfattningen om ansvar. En stor del i detta är att 

se till hur kommunikationen uppfattas av en kritisk och medveten målgrupp, studenter. Detta gör 

vår undersökning till en receptionsstudie, en sådan är oftast uppdelad i två moment: en 

undersökning av vilka möjliga innebörder kommunikationen kan tänkas ha, samt en 

undersökning av mottagarnas faktiska tolkningar (Erikson & Östman 2010:305). Vi måste alltså 

först titta på vad kommunikationen innehåller, vilket ansvar säger man sig ta och vad säger man 

för att övertyga om detta? Då CSR-kommunikation bör ses som retorik (se sida 6) är det den vi 

kommer att utgå ifrån i den textanalytiska delen. Sedan undersöker vi också hur detta uppfattas 

av studenter. Våra frågeställningar är därför som följer: 

 

Forskningsfrågor:  

 Vilka budskap kommuniceras i de tre företagens marknadskommunikation för att 

övertyga om ansvar? 

 Hur uppfattas de tre företagens marknadskommunikation av studenter? 

 

Frågan om vilka budskap företagen kommunicerar handlar alltså om att ta reda på vad det är de 

säger sig ta ansvar för, och på vilket sätt de säger det i sin marknadskommunikation. Den andra 

frågan handlar sedan om hur den kommunikationen uppfattas av studenter. Här vill vi alltså veta 

vilka tankar de får av de kommunicerade budskapen. De två frågeställningarna behandlas utifrån 

ett teoretiskt ramverk som presenteras i nästa kapitel. 
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2. Teoretiskt ramverk  

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av CSR och dess olika kategorier. Därefter följer en 

redogörelse för den tidigare forskning som vi tagit del av inför undersökningen. Sedan 

presenteras den teoretiska utgångspunkt och grund som denna studie utgår från tillsammans med 

en slutsats av det teoretiska ramverket. Innan slutsatsen behandlar vi också värdebegreppet och 

förklarar hur vi arbetar med detta i denna undersökning. 

 

2.1. CSR och dess aspekter  

Det finns inget konsekvent sätt att definiera CSR på, vilka typer av ansvar som kan kopplas till 

begreppet CSR skiljer sig åt från forskare till forskare. Vi väljer dock att definiera CSR på det 

sätt som Grankvist (2009:17) gör. Han delar upp ett företags frivilliga ansvar i tre områden, 

Miljömässigt ansvarstagande, socialt ansvarstagande samt ekonomiskt ansvarstagande. Ett 

ekonomiskt ansvarstagande innebär att maximera vinster, för att därigenom trygga företagets 

finanser och utdelningar till aktieägarna. De miljömässiga och sociala sidorna av CSR berör i sin 

tur företagets ansvar mer externt. Att ta ansvar för miljön handlar om att driva sin verksamhet på 

ett miljövänligt och hållbart sätt, exempelvis genom klimatkompensering. Socialt ansvar innebär 

slutligen att visa hänsyn och omsorg till samhället och människor i sin omvärld, oavsett om de är 

anställda, konsumenter eller någon annan form av intressenter (Granqvist 2009:17). Viktigt i 

denna undersökning är att inte se dessa som separata och uteslutande kategorier. Med detta sagt 

att den kommunikation studien undersöker kan innehålla budskap om såväl miljöansvar som 

socialt ansvar. Tanken med att utgå ifrån dessa tre områden är inte heller att sätta etiketter på 

reklamannonser, utan att se på vilka områden de olika snabbmatskedjorna förmedlar ett 

ansvarstagande inför. 

  

2.2 Tidigare forskning  

Mycket forskning har tidigare gjorts kring området CSR, det är ett brett forskningsfält och 

tidigare studier har behandlat ämnet med en mängd olika infallsvinklar. För att få en god grund 

till undersökningen har vi valt att ta del av tidigare forskning som behandlar CSR och dess 

budskap samt människors uppfattning av dessa budskap. De artiklar som vi tagit del av är därför 

CSR advertisements: a legitimacy tool? skriven av Keith J. Perks och Francisca Farache samt 

CSR practices and consumer perceptions av Magdalena Öberseder, Bodo B. Schlegelmilch och 

Patrick E. Murphy. 

 

2.2.1 Att övertyga om ansvar genom att kommunicera förnuft eller känsla  

Vi har valt att se CSR-kommunikation som retorik, vilket är konsten att övertyga (Vigsø 

2010:217). Vanligt inom retoriken är att undersöka om man fokuserar på känslomässiga 
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argument eller sakliga och förnuftiga argument (ibid.). I artikeln CSR advertisements: a 

legitimacy tool? undersöker Perks och Farache (2010) hur företag utformar och använder 

CSRreklam i syfte att legitimera sig, och på vilket sätt det skiljer sig över olika länder. Detta gör 

de genom att analysera annonser i stora tidningar från England respektive Brasilien. Genom att 

undersöka vilka retoriska grepp annonserna innehåller vill de få reda på vad för typ av strategier 

som används för att få legitimitet. De kommer slutligen fram till att CSR-reklam kan spela på 

mottagarnas känslor såväl som förnuft, och att annonser dessutom ofta går att ses som ett svar på 

samhällets påtryckningar om ansvar (Perks & Farache 2010). 

 

2.2.2 Att uppfatta CSR-kommunikation  

Studiens andra frågeställning handlar om hur kommunikationen från de olika företagen uppfattas 

av studenter. Vi har därför valt att ta del av tidigare forskning som behandlat liknande frågor. I 

artikeln CSR practices and consumer perceptions undersöker Öberseder m fl. (2013) hur olika 

företags CSR-arbete uppfattas av konsumenter. Bland de företag man har valt att titta närmre på 

återfinns banker, energiföretag samt spelföretag. Genom semi-strukturerade djupintervjuer har 

man låtit deltagarna i studien prata om olika ansvarstaganden som företagen tar och hur de 

uppfattar dessa initiativ. Författarna kommer fram till att det finns ett antal typer av mönster i hur 

konsumenter uppfattar CSR-arbete. Vissa konsumenter såg företagens CSR-arbete som enbart ett 

PR-maskineri eller som ren marknadsföring. Andra såg det som att företagen har kommit att 

acceptera att de har ett ansvar gentemot sina intressenter och behöver därför leva upp till de 

förväntningar som finns. En tredje grupp såg företag som ansvarsfulla när deras verksamhet får 

en positiv inverkan på samhället överlag (Öberseder m fl. 2013:1849-1850). 

 

2.2.3 Sammanfattning  

De två forskningsartiklar som presenterats ovan är de denna studie utgår ifrån. Den första 

undersökningen visar på hur det går att analysera vilka budskap som kommuniceras i reklam. 

Möjligtvis kommer även vi se argument som spelar på förnuft och känsla. Vidare undersöks 

också hur kommunikationen uppfattas, den andra artikeln ger oss en tolkningsram för hur vi ska 

beskriva studenternas uppfattning av CSR-kommunikationen. Intressant blir att se om samma typ 

av uppfattningar finns när branschen är en annan samt när det sker i en svensk kontext. Vårt 

resultat kommer att sättas i relation till den tidigare forskningen, vi kommer att leta efter likheter 

och skillnader i hur våra deltagare uppfattar CSR-kommunikation. De två artiklarna ger oss en 

god grund för att förstå båda sidorna av fenomenet CSR som ligger till grund för 

undersökningen, alltså hur kommunikationen ser ut och hur den kan komma att uppfattas. 
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2.3 Encoding/Decoding  

Det finns ett antal medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier som behandlar sambandet 

mellan utformningen av kommunikation och hur denna sedan uppfattas. En av dessa, som vår 

studie grundar sig i, är Stuart Halls (1973) teori om Encoding/Decoding. Denna teori utgår ifrån 

att budskap kodas av avsändare, för att sedan avkodas av mottagare (Eriksson & Östman 

2010:306). Mer konkret handlar det om hur mening skapas och tolkas i olika mediebudskap. 

Stuart Hall (1973:129-130) förklarar denna process genom att budskap ska följa “diskursiva 

regler”, alltså regler för hur man kan prata om ett ämne, i form av normer och värderingar, för att 

kunna göra budskapet meningsfullt. För att budskapet sedan ska kunna få en verkan på 

mottagarna måste de i sin tur kunna förstå meningen i det kodade budskapet, och tolka det 

genom en “avkodning”. 

 

Enligt encoding/decoding-teorin har alltså budskap en avsedd innebörd, avsändare vill att de ska 

tolkas på ett visst sätt (McQuail 2010:73). Det är dock möjligt att avkoda budskapen på andra 

sätt än vad som avsetts, antingen medvetet eller omedvetet. Detta genom att den som tar emot 

budskapet har sina erfarenheter och sitt perspektiv (ibid.).  

 

I denna uppsats finns kopplingen till encoding/decoding i att den bygger på idén om att företagen 

skickar budskap om ansvar med en avsedd innebörd, att de vill övertyga mottagare om att de är 

ansvarsfulla. Detta uppfattas och tolkas sedan på ett visst sätt av mottagarna, i detta fall 

studenter. Vi tittar alltså på vad det är företagen säger, eller “kodar” i sin kommunikation och 

vilken avsedd innebörd detta kan tänkas ha, hur är det till exempel de vill framställa sig själva 

som ansvarsfulla genom att säga det de säger? Vi undersöker sedan hur studenterna uppfattar 

kommunikationen. Uppfattar studenterna reklamens budskap om ansvar efter det vi tolkat som 

den avsedda innebörden, eller uppfattar, alltså “avkodar”, de kommunikationen på ett alternativt 

sätt? 

 

2.4 Dialogteori  

Det är emellertid svårt att se företagens reklam som enkelriktade meddelanden. Vi har fastställt 

kommunikationen som retorik, men då CSR handlar om samhällets förväntningar och företagens 

svar på dessa måste denna retorik också ses som delar i ett samhälleligt “samtal”. Därför finns 

även ett dialogiskt perspektiv i denna undersökning. Viktigt att poängtera här är att dialog inte 

nödvändigtvis innebär ett samtal två personer emellan. I vissa fall, som i detta, syftar dialog på 

alla typer av yttranden som svarar på eller på något sätt kan relateras till andra uttalanden, och 

som förväntas bli tolkade eller ges respons på (Linell 1998, via Kroon Lundell 2010:248). 
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Dialogteorin utgår vidare ifrån att de som tolkar yttranden i dialoger gör detta efter olika 

förståelseramar. Med detta menat att tolkningen beror på vilka bakgrundskunskaper och 

kommunikativa resurser man har (Kroon Lundell 2010:245). Det finns ingen enskild etablerad 

metod för att göra en dialogisk analys, olika litteratur beskriver olika angreppssätt att arbeta med 

medietexter utifrån det dialogiska perspektivet (Kroon Lundell 2010:263). Gemensamt för dem, 

och centralt när man ser yttranden som dialogiska, är dock att man måste se till det kontextuella 

sammanhanget. Alla uttalanden sker i en viss situation, och måste förstås utifrån denna (Kroon 

Lundell 2010:246). Vi ser CSR-kommunikation som dialogisk då CSR handlar om att leva upp 

till samhälleliga förväntningar (se sida 6). Kommunikationen är retorik i syfte att övertyga om att 

man är ansvarsfull. De som ser reklamen kommer också att tolka den på ett visst sätt och sedan 

ge respons på den. En del i att förstå vilka budskap som kommuniceras är att fråga oss i vilken 

mån företagens CSR-kommunikation kan och bör ses som svar på förväntningar om krav på 

ansvarstagande, samt i vilket kontextuellt sammanhang budskapen från företagen kommuniceras. 

 

2.5 Värden  

I den första frågeställningen ställer vi oss frågan om vilka budskap som kommuniceras från 

företagen för att övertyga om ansvar. Vi ämnar därför att analysera vad företagen säger när de 

kommunicerar sitt CSR-arbete i annonserna. För att göra detta kommer vi att behöva identifiera 

värden som kommuniceras.  

 

Dagens samhälle vill att företagen ska ta ett ansvar för samhället och dess omgivning 

(Mårtensson 2009:40). För att göra detta så måste företagen kommunicera värden. Med detta 

menat ämnen som företagen säger sig bry sig om, alltså frågor som prioriteras och som man 

tycker är viktiga att kommunicera ut (Borglund m fl. 2012:236). Ett företag som kommunicerar 

sina värderingar genom CSR-kommunikation kan inte utan vidare bestämma sig för att ändra 

dem (Borglund m fl. 2012:69). Det gäller istället att företagen är konsekventa i sin 

kommunikation av dessa värden, detta för att säkerställa att omgivningen får en tydlig bild av 

vad det är företaget står för (Mårtensson 2009:39). Kommunikationen måste därför vara 

autentisk och baseras på verkliga värden som finns inom det givna företaget, detta för att inte 

löpa risk att misstroende bildas bland omgivningen gentemot företagen (Borglund m fl. 

2012:270-271). Det är därför i detta avseende intressant att se vilka budskap som kommuniceras 

för att övertyga om sitt ansvarstagande. Dessa värden som kommuniceras i 

marknadskommunikationen kommer att identifieras som en del, samt med hjälp, av vår 

analysmetod, vilken presenteras närmare i nästkommande kapitel. 
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2.6 Slutsats av teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt presenterades först olika aspekter av CSR, ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar 

och socialt ansvar är de kategorier man vanligtvis pratar om. Dessa kommer att användas för att 

se på vilka områden de undersökta företagen säger sig ta ansvar. Vidare gavs en beskrivning av 

begreppet värden och hur vi kommer att använda oss av detta. Efter det följde en redogörelse av 

tidigare forskning som behandlat frågor som liknar våra. I den första artikeln undersöker Perks 

och Farache (2010) hur ansvar kommuniceras. Författarna kommer fram till att företag använder 

argument som spelar på både förnuft och känslor, och menar att kommunikationen kan ses som 

svar på samhällets påtryckningar om ansvar. Frågan är därför om denna studie gör detsamma 

eller om den finner andra strategier för att övertyga? 

 

I den andra artikeln ser författarna tre tydliga typer av mönster i hur människor uppfattar 

CSRkommunikation, men menar att mer forskning behövs för att bekräfta dessa (Öberseder m fl. 

2013:1851). Detta kan vår undersökning bidra till, och dessutom i en svensk kontext. Intressant 

blir att se om vi upptäcker samma mönster i analysen, eller om vi hittar andra typer av 

uppfattningar av kommunikationen. Författarna använde sig i denna undersökning av 

individuella intervjuer. Vi vill få en bredare skala av idéer, vi är dessutom intresserade av 

studenter som grupp och inte individuella aspekter. I ett sådant läge menar Wibeck (2010:51) att 

gruppintervjuer lämpar sig bättre och föreslår mer precist fokusgrupper. 

 

Mycket tidigare forskning har behandlat antingen den ena eller andra sidan av 

CSRkommunikation, alltså antingen utformningen eller uppfattningen av den. Med hjälp av 

encoding/decoding-teorin (McQuail 2010:73) vill vi titta på hur budskap utformas med en 

avsedd mening, för att sedan tolkas av mottagaren, antingen efter den avsedda meningen eller en 

annan. 

 

Vad vi saknat i tidigare forskning är ett samband mellan kommunikationens utformning och 

uppfattningen av den. Vi ser som nämnt CSR-kommunikation som retorik, och denna retorik 

som en del i ett samhälleligt samtal, vilket gör den dialogisk. Med detta i åtanke har vi sett att 

CSR-kommunikation bör ses ur två perspektiv, kommunikationen i sig samt uppfattningen av 

den. Vår undersökning bidrar just med detta helhetsperspektiv av CSR och dess kommunikation. 

Denna studie undersöker som nämnt marknadskommunikation. Intressant är att se vilka problem 

som kan uppstå när denna kommunikation kommer från en bransch med höga krav på sig, 

samtidigt som de studenter som ska uppfatta den ingår i en generation som är kritiska till just 

reklam och marknadsföring. 

 



14 

3. Metod  

Kapitlet inleds med en redogörelse för undersökningens vetenskapliga förhållningssätt, och 

presenterar sedan de metoder som valts för att behandla studiens frågeställningar. Vi reflekterar 

också över de metoder vi valt och över konsekvenser som det vetenskapliga förhållningssättet får 

för undersökningen. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

För att kunna förskaffa oss kunskap om vilka budskap som kommuniceras för att övertyga om 

ansvar och hur detta uppfattas av studenter så har vi valt en kvalitativ metod. Ahrne & Svensson 

(2011:11) beskriver den kvalitativa metoden som följer: “...ett övergripande begrepp för alla 

typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte direkt 

utformas för att analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg” 

 

En metod som sprungit ur encoding/decoding-teorin är receptionsanalysen (Eriksson & Östman 

2010:306). Receptionsstudier kan göras på varierande sätt, men Erikson & Östman (2010:305) 

beskriver dem övergripande på följande vis: “… två sammanlänkade moment: en textanalys med 

syfte att synliggöra textens tänkbara innebörder och en undersökning av publikens faktiska 

tolkningar.” Då denna studie innehåller dessa två delar, bör den ses som just en receptionsstudie. 

Viktigt att påpeka här är att text inte syftar till dess vardagliga betydelse, en text kan vara alla 

typer av yttranden i exempelvis skrivna ord, bild eller ljud (Ledin & Moberg 2010:153). I vår 

undersökning syftar text till de reklamfilmer och annonser vi undersöker. Den textanalytiska 

delen har sin grund i retoriken, medan undersökningen av publikens tolkningar kommer att ske 

genom fokusgrupper. Viktigt att poängtera är att forskning om reception såväl som texters 

betydelse handlar om att tolka material, det går därför inte att presentera resultatet som definitiva 

och objektiva sanningar (Ekström & Larsson 2010:15-16). För fokusgrupper är det exempelvis 

inte möjligt att generalisera resultatet på alla studenter (Wibeck 2010:147). Vad vårt resultat 

däremot kan göra är att ge indikationer på hur sambandet mellan kommunikationens utformning 

och hur den uppfattas kan se ut. 

 

3.2 Retorik som analysmetod  

Den första delen av denna undersökning syftar till att undersöka vilka budskap som 

kommuniceras i företagens reklam. Det första som görs för varje reklamfilm och annons är en 

sammanfattning av innehållet. Sedan görs en analys av texternas tänkbara innebörder, det är 

alltså här vi vill se hur reklamen “kodas”, det första momentet i encoding/decoding-teorin. 
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Då kommunikationen bör ses som retorik (se sida 6) tittar vi på ett antal retoriska grepp som 

används. Det är fördelaktigt att titta på retoriken när man analyserar just reklam (Ledin & 

Moberg 2010:155). Som nämnt i problemdiskussionen är retorik konsten att övertyga. Att utgå 

från retoriken som analysmetod innebär att försöka förstå hur någon vill påverka människors 

inställning gentemot något genom persuasion (Vigsø 2010:216) och i detta tar man ett antal 

aspekter i beaktning. Vigsø (2010:217) menar att retoriken har sin utgångspunkt i en konkret 

situation. Denna situation kan beskrivas som följer: “någon försöker övertyga om något på ett 

visst sätt vid en bestämd tid och på en bestämd plats”. Frågor som ställs här är följande (Vigsø 

2010:217): 

 

 Vem är det som vill övertyga? 

- Vilket av företagen McDonald’s, Burger King eller Max är det som är avsändaren 

 

 Vad vill de övertyga om? 

- Vi tittar efter vad det är avsändaren vill lyfta fram. Detta genom att leta efter värden, 

alltså frågor som prioriteras och som man tycker är viktiga att kommunicera ut. Som 

nämnt i bakgrund (se sida 4) försöker företag på varierande vis redogöra för att man 

tar frågor kring ett företags sociala respektive miljömässiga ansvar på allvar. Kan vi 

alltså i kommunikationen se något ämne eller problem som enligt vår tolkning 

framstår som viktigt för företagen? Alltså något företagen säger sig bry sig särskilt 

mycket om och som de tar ansvar för? 

 

 Vem ska övertygas? 

- Vem som ska övertygas är i vårt fall studenter, men vi reflekterar också kort över 

vilken uttänkt målgrupp filmerna och annonserna kan tänkas ha. 

 

 Vilken kontext sker det i? 

- Vi sätter här de uttalade budskapen i relation till de krav på ansvar som numera finns 

samt den kritik snabbmatsbranschen har fått. 

 

 Hur försöker man övertyga? 

- Här kommer vi framförallt titta på om argumenten spelar på förnuft eller känsla då vi 

vill sätta detta i relation till vad Perks och Farache (2010) kom fram till i sin 

undersökning. 
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Den textanalytiska delen av denna receptionsstudie utgår således från den retoriska situationen. I 

forskning om olika texters betydelse handlar det för forskaren om att kunna tolka material 

(Ekström & Larsson 2010:15-16). Emellertid görs vår tolkning av de tre företagens reklam 

utifrån centrala aspekter för retoriken samt utifrån det teoretiska ramverk som ligger till grund 

för undersökningen. 

 

3.2.1 Urval av annonser 

Annonser och reklamfilmer har hämtats från Internet, exempelvis från respektive företags 

hemsidor. Det framgick också i vårt sökarbete att reklamfilmer finns tillgängliga på de olika 

företagens Youtube-kanaler, vilket också är plattformen som den större delen av materialet har 

hämtats från. Genom att hämta det mesta materialet direkt från företagen har vi snabbt fått fram 

aktuella filmer och annonser. Vi tittade på ett större antal filmer och annonser och valde slutligen 

ut ett antal av dessa som vi ansåg hade olika teman, men som på något sätt förmedlade ett ansvar 

gentemot omgivningen. Med detta menat om vi redan innan den mer utförliga analysen kunde se 

anspelningar på värden i reklamen som kommunicerade exempelvis sociala eller miljömässiga 

insatser. Målet var att ha ett jämnt antal filmer och annonser för de olika CSR-områdena (se sida 

9), och för varje företag. Det uppkom dock stora svårigheter med att hitta lika mycket CSR-

relaterat material för samtliga företag. Vad som däremot togs fram var följande: två reklamfilmer 

från McDonald’s, en reklamfilm och en annons från Max, samt en reklamannons från Burger 

King. Det är sedan genom frågor som ingår i den retoriska situationen som budskapen 

analyserats mer precist. 

 

3.3 Fokusgrupper som metod  

I den andra delen av en receptionsstudie söker man som nämnt svar på publikens faktiska 

tolkningar. Just detta gör även vår andra forskningsfråga: hur uppfattas de tre företagens 

marknadskommunikation av studenter? Det är i denna del reklambudskapen “avkodas” och 

tolkas av publiken, alltså det andra momentet enligt encoding/decoding-teorin. 

 

Fokusgrupper är idag en ofta använd metod inom medie-och kommunikationsvetenskap (Wibeck 

2010:21), men även mer specifikt för just receptionsstudier av medieinnehåll (Schrøder m fl. 

2003:141). Fokusgruppsmetoden kan definieras och förstås som en diskussion som hålls i grupp 

där människor möts för att utbyta tankar om olika ämnen och teman (Dahlin-Ivanoff 2011:71). 

Den används även ofta när man som i vårt fall vill studera just en grupps uppfattningar och 

åsikter om givna ämnen (Wibeck 2010:21). Man kan också få en bredd av tankar och idéer,  
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något som inte är möjligt i enskilda intervjuer (Wibeck 2010:51), detta är den största 

anledningen till att vi har valt fokusgrupper som metod. Sammantaget går metoden ut på att hitta 

trender och mönster i det som framkommit ur gruppsamtalen, det är dessa vi har letat efter och 

som ligger till grund för analysen. 

 

3.3.1 Urval och gruppsammansättning 

Fokusgrupperna utformades efter kriterier som tas upp i Wibecks (2010) bok om metoden. 

Grupperna bestod av tre till fyra deltagare. Detta då det i en större grupp skulle bli problematiskt 

för oss att möjliggöra så att alla deltagare kom till tals i samtalet (Wibeck 2010:61-62). Vidare 

var grupperna, åtminstone inbördes, homogena. Vi ville nämligen att deltagarna skulle känna sig 

bekväma med att prata med varandra, vilket är lättast i just homogena grupper (Wibeck 

2010:63). Internt bestod grupperna därför av studenter som känner varandra från samma 

högskoleprogram. Tanken var dock att få en bredd i undersökningen, människor med olika 

intressen, och möjligen därmed olika syn på ämnet, fanns därför representerade. Således var 

grupperna var för sig från olika utbildningsprogram. Anledningen till att studenter är en 

intressant grupp att undersöka är att de lägger stora delar av sin inkomst på mat, och äter ofta ute 

på restaurang (se problemdiskussion, sida 7). 

 

Deltagarna som ställde upp i fokusgruppsintervjuerna var heltidsstuderande på Högskolan i 

Halmstad och kom från lärarprogrammet (fyra deltagare), det statsvetenskapliga programmet (tre 

deltagare) samt det språkvetenskapliga programmet (fyra deltagare). Dessa presenteras i 

redovisningen av fokusgrupperna som grupp 1, grupp 2 och grupp 3. Alla deltagare var mellan 

22-26 år och befann sig således i den ålder studien är tänkt att undersöka (se bakgrund, sida 5). 

Vidare har namnen enligt Wibecks (2010:139) anvisning bytts ut och fingerats, detta för 

deltagarnas integritet. Listan med deltagare ser därmed ut som följer: Grupp 1: “Malin”, 

“Patrik”, “Johanna” och “Martin”; Grupp 2: “Jonas”, “Gustav” och “Peter”; Grupp 3: “Kalle”, 

“Anna” och “Sara”. Grupperna samlades ihop genom snöbollsprincipen, detta då det kändes som 

den bäst lämpade metoden eftersom deltagarna i grupperna gick i samma klass. 

Snöbollsprincipen går nämligen ut på att först rekrytera en deltagare som sedan får med sig andra 

(Wibeck 2010:81). 

 

3.3.2 Samtalsform 

De reklamfilmer och annonser som analyserats har sedan visats för deltagarna i fokusgrupperna. 

Utifrån dessa fick deltagarna relativt fritt skulle få diskutera hur de uppfattar budskapen i varje 

film och annons. Viktigt att tänka på som diskussionsledare i fokusgrupper är hur samtalet 

utformas. Samtalsformen för en fokusgrupp beskrivs ofta som antingen strukturerade eller 



18 

ostrukturerade, beroende på hur strikt samtalet styrs av diskussionsledaren (Wibeck 2010:56- 

57). Vi ville få deltagarnas spontana reaktioner och en vardaglig diskussion kring hur de ser på 

reklamen men samtidigt försöka hålla oss till det givna ämnet. Med ett antal följdfrågor fick de 

utveckla sina tankar om varför de kände som de gjorde inför reklamen. I detta avseende låg våra 

samtal någonstans emellan den strukturerade och ostrukturerade samtalsformen. Vi ville undvika 

att ställa allt för ledande frågor, de var därför öppna och sökte svar på vad deltagarna själva 

tyckte var viktiga aspekter av ämnet. 

 

Fokusgruppssamtalen dokumenterades med ljudinspelning. Detta då vi ville att de skulle kunna 

samtala på ett naturligt sätt utan att distraheras av exempelvis en videokamera. Ljudinspelningen 

användes sedan för att kunna transkribera samtalen, alltså det moment där man skriver ut det som 

sagts. Wibeck (2010:93) talar om tre olika transkriptionsnivåer som går från mycket detaljerade 

till mindre detaljerade i vilka aspekter av samtalet man tar med (pauser, betoning, skratt osv.). Vi 

valde att lägga oss någonstans mellan den mellersta och minst detaljerade nivån. Denna typ av 

transkription kan med fördel användas när man, som vi, vill fokusera på det huvudsakliga 

innehållet, men samtidigt få med deltagarnas reaktioner och kommentarer på det som sägs 

(Wibeck 2010:96). 

 

3.3.3 Analys av materialet 

I analysen av fokusgruppsdata brukar man dela upp materialet i enheter för att på så sätt kunna 

söka efter trender, mönster och övergripande teman i materialet (Wesslén 1996, via Wibeck 

2010:100). Genom att använda denna metod ville vi få en övergripande bild av hur deltagarna 

uppfattade, eller ”avkodade” företagens reklam. Vi ville också se om de teman vi fick fram 

genom analysen överensstämde med de teman som identifierades i Öberseder m fl. (2013) eller 

om vi skulle finna andra synsätt på kommunikationen. Transkriptionen gjordes främst för att vi 

själva skulle hitta dessa mönster och presenteras därför inte i sin helhet. Däremot visas utdrag ur 

den, för att ge exempel på uppfattningar som vi anser ha varit särskilt förekommande i 

fokusgruppssamtalen. 
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3.4 Reflektion kring metod 

Vi bedömer att de metoder vi valt passar bra för att närma oss våra forskningsfrågor. Samtidigt 

innebär de vissa begränsningar. Till att börja med är fördelningen av materialet inte helt jämnt 

fördelat företagen emellan. Vi hade svårt att hitta reklam från Burger King som vi kunde relatera 

till CSR. Alla företag får därför inte lika stort utrymme. Samtidigt är detta möjligtvis en 

intressant aspekt inför analysen. 

 

Fokusgrupper som metod har också sina begränsningar. Det går exempelvis inte att dra några 

generella eller statistiska slutsatser om grupper, men detta är inte heller syftet (Wibeck 

2010:147). Vi vill få en förståelse för en viss grupps uppfattning av ett ämne, i detta avseende är 

fokusgrupper en passande metod (Wibeck 2010:147). 

 

Det kan också tyckas problematiskt att deltagarna i de enskilda fokusgrupperna redan kände 

varandra väl. Vissa ämnen riskerar exempelvis att utelämnas, då åsikterna i dessa kan tas förgivet 

deltagarna emellan (Wibeck 2010:65). Det finns däremot också stora fördelar med att deltagarna 

i gruppen känner varandra, risken för att deltagarna blir blyga inför varandra minskar, de blir mer 

bekväma med att vara ärliga och samtalen blir ofta mer naturliga (Wibeck 2010:65-66). 

 

Vi valde studenter från olika utbildningar med målet att få studenter med olika intressen (se sida 

17). Problematiskt är möjligen att vi inte tar i beaktning vad de specifika utbildningarna kan få 

för betydelse för de åsikter som träder fram i fokusgruppen, denna studie undersöker dock 

studenter generellt och inte skillnader mellan olika typer av utbildningar. Ett strategiskt val 

gjordes däremot i att inte ta med studenter från vår egen utbildning, medie- och 

kommunikationsvetenskap. Detta då vi misstänkte att det hos dessa studenter skulle kunna finnas 

en större medvetenhet kring marknadsföring, och skulle således kunna påverka resultatet av 

undersökning. 

 

Att undersöka innehållet i specifika reklamfilmer, och studenters uppfattning av dessa gör det 

svårt att dra några slutsatser om CSR-kommunikation i allmänhet. Vi gör inte anspråk på att visa 

några definitiva sanningar. Båda delarna av undersökningen, den textanalytiska delen samt 

fokusgruppsdiskussionerna, är beroende av hur vi som författare tolkar dem. Tolkningen är 

nämligen något som är utmärkande för just den kvalitativa forskningen (Svensson 2011:184) 

Vad gäller den textanalytiska delen och att exempelvis kunna identifiera värden i budskapen 

handlar om vad vi som tolkar dem anser vara framträdande ämnen i kommunikationen. 

Detsamma gäller för retoriken som analysmetod överlag. 
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Den tidigare forskning som vi presenterat har dels undersökt hur företag försöker övertyga om 

ansvar och dels hur CSR-kommunikation uppfattas. På detta kan vi alltså se hur man tidigare gått 

till väga i två olika studier som undersöker frågor som liknar de båda delarna i vår egen. Därmed 

har vi fått riktlinjer för hur vi kan och bör gå tillväga i vår egen undersökning. Vidare är de 

teoretiska utgångspunkterna valda för att de behandlar kommunikation både utifrån hur den 

utformas samt hur den tas emot, vilket även är syftet med denna studie. Med den tidigare 

forskningen och de teoretiska utgångspunkterna i åtanke görs alltså tolkningarna i denna 

undersökning enligt ramar vi anser passande. Med dessa hoppas vi kunna ge indikationer på hur 

sambandet mellan kommunikationens utformning och hur den uppfattas ser ut. 
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4. Analys 

Här presenteras själva analysen. Först redovisas den textanalytiska delen, i vilken vi går igenom 

materialet från respektive företag var för sig. Sedan presenteras resultatet av våra 

fokusgruppsdiskussioner. 

 

4.1 Analys av reklam 

För att undersöka frågan om vilka budskap företagen kommunicerar för att övertyga om ansvar 

har vi utgått från den retoriska situationen, i vilken följande frågor ställs (Vigsø 2010:217): vem 

försöker övertyga? vem ska övertygas? vad vill man övertyga om? I vilken kontext sker det i? 

samt hur försöker man övertyga? I det sistnämnda tittar vi främst på om argumenten spelar på 

förnuft eller känslor då vi vill sätta detta i relation till vad Perks och Farache (2010) kom fram till 

i sin undersökning. I detta avsnitt presenteras vad vi kommit fram till om respektive annons och 

reklamfilm. För respektive annons och reklamfilm ges först en sammanfattning av innehållet. 

 

4.1.1 McDonald’s 1: Vi tror på Sveriges ungdomar 

I denna reklamfilm (Youtube A) ses tre unga personer, tillsynes på väg någonstans. En 

berättarröst talar om för tittaren att vissa människor inte litar på ungdomar. Berättarrösten 

fortsätter sedan med att tala om hur “vi” (läs avsändaren), låter ungdomar ta ansvar för företaget, 

från produktion till försäljning. Mot slutet kommer gruppen ungdomar fram till sin destination 

som visar sig vara McDonald’s, alltså deras arbetsplats. Berättarrösten avslutar filmen med 

orden: “Vi tror på Sveriges ungdomar”. 

 

Den som försöker övertyga om något i denna film är alltså McDonald’s. Reklamfilmen har gått 

över hela Sverige och kan tänkas vara riktad till samhället, men skulle framför allt kunna riktas 

mot ungdomar. Det explicita budskapet är att ungdomar är en grupp man bör ha förtroende för 

och att McDonald’s till skillnad från vissa andra företag har detta. Att vi relaterar filmen till CSR 

beror på det kontextuella sammanhanget. Den är producerad 2013, i en tid med hög arbetslöshet 

bland unga i Sverige (SCB). En tolkning är därför att McDonald’s implicit talar om hur de 

arbetar mot ett samhällsproblem. De vill övertyga mottagarna om att de tar ett socialt ansvar 

genom att anställa unga. Det man säger sig bry sig om här, alltså de värden som förmedlas, är att 

ungdomar är viktiga och bör tas på allvar. Ur ett dialogteoretiskt perspektiv kan filmen dessutom 

ses som ett svar på den kritik McDonald’s fått för dåliga arbetsvillkor (se bakgrund, sida 5), och 

därmed ett sätt att legitimera sig. De vill ändra bilden av McDonald’s som arbetsgivare genom 

att prata om det på ett nytt sätt, som skiljer sig mycket från kritiken de fått utstå. 
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I termer av encoding/decoding “kodar” de alltså meddelandet med den avsedda innebörden att de 

bryr sig om ungdomar och fokuserar på att de faktiskt ger dem jobb. En intressant aspekt är att 

det inte förrän i slutet av filmen framgår att McDonald’s är avsändaren. Med tanke på kritiken de 

fått hade filmen möjligtvis tappat trovärdighet om avsändaren avslöjats redan i början. De 

formulerar istället en bild av ett företag som ger ungdomar det som många ungdomar troligen 

önskar i en tid med hög arbetslöshet, nämligen förtroende och ett jobb. På så vis läggs stor kraft 

på argument som spelar på mottagarens känslor, alltså den del i retoriken som kallas Pathos 

(Vigsø 2010:221). 

 

4.1.2 McDonald’s 2: McDonald’s 1000 bönder: Malmköping 

Reklamfilmen utspelar sig på en bondgård. Vi ser en man och kvinna som berättar om sin 

vardag, de pratar om hur de själva trivs bra med sina jobb, och hur de arbetar för att deras kor 

också ska vara välmående. Filmen avslutas med texten: “McDonald’s i stolt sammarbete med 

1000 svenska bönder”, varpå McDonald’s välkända “M” mot en röd bakgrund syns i bild 

(Youtube B). 

 

Återigen är det McDonald’s som är avsändaren, men denna gång känns målgruppen mer diffus. 

Enligt företagets hemsida är deras huvudmålgrupp allt från tonåringar, yngre ensamstående till 

familjer, vilka inkluderar merparten av befolkningen (mcdonalds.se). Denna reklamfilm skulle 

kunna vara riktad till McDonald’s potentiella kundkrets överlag, men framför allt till de som är 

miljömedvetna. Här är det inte ungdomar som står i fokus, utan företagets samarbetspartners. Vi 

märker också att denna film bara är en av flera liknande sådana i en större kampanj, där andra 

bönder figurerar. Vad denna reklamfilm berättar är framför allt två saker. För det första mår 

företagets leverantörer bra, de trivs bra med sina jobb. För det andra är de svenska, maten är 

således närproducerad. Sammantaget är detta något McDonald’s är stolta över. De värden som 

kommuniceras är alltså att de bryr sig om sina samarbetspartners välmående, och att maten 

producerats under bra förhållanden, vilket tyder på ett socialt ansvar. Att maten dessutom är 

närproducerad berättar för tittaren att de även tar sin del av ansvaret för miljön. 

 

Även i denna film finns en känslosam ton. Några explicita uttalanden om insatser för ansvar 

finns inte i filmen, och liksom den förra filmen presenteras inte avsändaren förrän på slutet. Det 

som kodats in i budskapet är istället en romantisk bild av matproduktion överlag. Först efter det 

får vi reda på att det är McDonald’s matproduktion det handlar om. På ett sätt kan det därför 

tyckas som att McDonald’s sätter sig själva åt sidan. Det är bönderna som står i fokus och hyllas 

för sitt goda arbete, men samtidigt visar McDonald’s att de väljer “rätt” leverantörer. 
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Konsumenter har i dagens samhälle blivit alltmer hållbarhetsmedvetna när det kommer till vad 

de väljer att konsumera. Som vi tidigare nämnt har också kraven ökat från konsumenternas sida 

angående miljövänliga varor och att de produkter man konsumerar ska vara tillverkade med 

omtanke (Mossberg & Sundström 2011:90,92). Att i detta avseende behandla faktorer som 

närproducerad mat i reklamen känns därför, ur ett dialogiskt perspektiv, som ett aktuellt ämne i 

syfte att försöka legitimera sin verksamhet. 

 

4.1.3 Max 1: Max miljöarbete  

I denna reklamfilm från Max (Youtube C) befinner vi oss i en av deras restauranger, bilden runt 

runt en av gästerna som äter hamburgare. Under tiden berättar en röst att Max inte nöjer sig med 

exempelvis svenskt kött eller vinddriven el i restaurangerna, de kompenserar dessutom för hela 

deras klimatpåverkan genom trädplantering i Afrika. Medan bilden roterar förflyttas scenen 

dessutom från restaurangen till en savann. I slutet ser vi också en text som beskriver Max som 

100 % klimatkompenserade. 

 

Till skillnad från McDonald´s filmer så är det i denna reklam redan i början tydligt vem som är 

avsändare. Ämnet för filmen är också tydligt, berättarrösten går punkt för punkt igenom de 

initiativ Max tar för en bättre miljö, men att detta inte är tillräckligt. Med meningen om vad de 

“dessutom” gör så tolkar vi det som att man kodar meddelandet med den avsedda innebörden att 

företaget tar ett steg längre än nödvändigt för att visa sitt ansvar gentemot miljön. Max säger sig 

vara 100% klimatkompenserade, att alltid göra sitt yttersta för miljön syns som ett tydligt värde i 

reklamfilmen. 

 

Den är liksom McDonald’s andra reklamfilm (Youtube B) gjord i en tidskontext med stora 

förväntningar på miljövänlighet (se bakgrund). Budskapet om ett miljömässigt ansvar är 

följaktligen väldigt explicit. Argumenten för att övertyga om ansvar är emellertid mindre 

känslomässiga än i McDonald’s reklamfilmer. Istället är man mer saklig och lägger fram konkret 

fakta, vilket i retoriken kallas Logos (Vigsø 2010:221) och något som skulle kunna kopplas till 

förnuft snarare än känsla. Målgruppen kan därför tänkas vara de som ställer höga krav på 

företagen eller människor som föredrar att äta miljövänligt. 

 

4.1.4 Max 2: Koldioxidutsläpp 

Det andra kommunikativa medel vi valt ut för Max är en bild som syns på både hemsidan och i 

Max restauranger (max.se). Denna är enkel i sin utformning, och innehåller inte mer än en bild 

på en hamburgare och en “bubbla” där vanligtvis ett pris skulle stå skrivet. Här är det dock utbytt 

mot den kemiska formeln för en till synes mycket liten mängd koldioxid (0,3 kgCO2e), troligtvis 
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den mängd koldioxid som släppts ut för att tillverka hamburgaren. Temat är alltså liknande det 

som finns i filmen som beskrevs ovan. Det handlar om att Max hamburgare har mycket liten 

miljöpåverkan och förmedlar alltså samma värden som reklamfilmen. På så vis är även detta 

budskap sakligt och talar konkret om vad som görs för miljön. Den använder således, om än 

kortfattat, samma typ av argumentation som reklamfilmen. Med “bubblan” vill de vidare tala om 

vilket det miljömässigt låga “priset” för hamburgaren. 

 

Det finns dock en avgörande skillnad från reklamfilmen, för att förstå innebörden i denna annons 

förutsätts en viss förkunskap. Utan att veta vad den kemiska formeln för koldioxid betyder kan 

det vara svårt, eller rent av omöjligt att tyda budskapet. Dessutom behöver man ha en 

uppfattning om huruvida mängden koldioxid som nämns är stor eller liten i jämförelse med andra 

produkter, annars kan den bli svår att relatera till. I retoriken talar man om denna typ av 

förkunskap som doxa (Vigsø 2010:233), kunskap som avsändaren förväntar sig att mottagaren 

ska ha. Även i dialogteorin talar man om hur förståelseramar är viktiga för tolkningen av 

budskap (se sida 12). I denna annons är en viss förkunskap avgörande för om mottagaren kan 

förstå budskapet eller inte. I detta avseende känns annonsen mer riktad till den något begränsade 

grupp människor som förstår innebörden. 

 

4.1.5 Burger King: Schysst kaffe 

För Burger King har vi hittat en reklamannons med ett erbjudande. I annonsen, som är hämtad 

från ett “evenemang” av företagets Facebook-sida (Burger King 2014), ser vi en kaffemugg 

bredvid texten “En schysst kopp kaffe till alla!”. I bilden framgår det att det handlar om 

Fairtrade-märkt kaffe från Löfbergs Lila. Burger King talar om för läsaren att de bjuder på gratis 

kaffe inom en viss tid samt ett visst datum. 

 

Annonsen vill alltså locka kunder till Burger Kings restauranger, men samtidigt finns ett budskap 

om att företaget har etiska produkter i sitt utbud. Fairtrade är en produktmärkning som ges till 

varor som producerats under goda arbetsförhållanden (fairtrade.se), “en schysst kopp kaffe” 

syftar alltså till att kaffet på Burger King är producerat under “schyssta” förhållanden. De värden 

som kodas i budskapet är således att företagets mat och dryck ska produceras av arbetare som 

behandlas väl. På så vis uppvisar Burger King ett socialt ansvar. 

 

Kontextuellt har reklamen skapats i en tid där produktmärkningar av olika slag har blivit allt 

viktigare, märkningarna ska visa för kunderna att företaget tar ett ansvar (Borglund m fl. 

2012:171). Här är det inte direkt Burger King som tagit detta ansvar, utan Löfbergs Lila. 

Annonsen visar dock att leverantörer har stor betydelse, och att Burger King tar ansvar för vad 
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som serveras i restaurangerna. De vill övertyga mottagarna om ett ansvarstagande genom att ha 

“rätt” produkter. I detta kan vi se att reklamannonsen riktar sig de som ser positivt på denna typ 

av märkningar. I och med att de erbjuder gratis kaffe kan den dessutom tänkas vilja locka in 

kunder som annars inte hade besökt restaurangerna. 

 

4.1.6 Slutsats analys av reklam 

Återigen bör poängteras att undersökningar om texters betydelse handlar om att tolka material, 

vår tolkning kan därför inte presenteras som definitiva och objektiva sanningar (Ekström & 

Larsson 2010:15–16). 

 

Efter en analys av samtliga reklambudskap kan vi dock, enligt vår egen tolkning, se hur 

företagen valt att ”koda” budskapen med olika avsedda innebörder. Ur ett dialogiskt perspektiv 

kan vi också, enligt vår tolkning, ser hur budskapen i kommunikationen kan relateras till en 

samhällelig kontext. Vad som framgått är att fokus framför allt kommit att ligga på att 

kommunicera ut värden om ett socialt respektive ett miljömässigt ansvarstagande, men att det 

förstnämnda ofta varit mer implicit än det sistnämnda. Vidare har vi sett olika sätt att framföra 

budskapen på. I den forskning vi tagit del av konstaterade man att företagen spelade på förnuft 

såväl som känsla. Vi fann att McDonald’s överlag i sina reklamfilmer har en mer känslosam ton, 

medan Max varit mer sakliga i sina argument. De pekar väldigt explicit på vad de faktiskt gör för 

miljön, något vi därför kopplar till förnuft snarare än känslor. Även Burger King pekar mer 

konkret på att de har Fairtrade-produkter, och är således också mer sakliga i sina budskap. 

 

Problematiskt har också varit att utläsa vem som är den potentiella mottagaren eller målgruppen 

för delar av reklamen. Det är svårt att på ett konkret sätt ringa in en precis huvudmålgrupp för 

reklamen, vi utgår dock från att budskapen riktar sig till potentiella kunder samt de som har 

särskilda förväntningar på företagen. 

 

4.2 Fokusgruppsdiskussioner  

I det tidigare avsnittet har vi alltså undersökt hur företagen ”kodat” meddelanden med en specifik 

avsedd innebörd för att visa upp sitt ansvarstagande gentemot omgivningen. I detta avsnitt 

kommer vi presentera och reflektera över hur deltagarna i fokusgrupperna sedan ”avkodade” 

budskapen. Nedan följer fokusgruppsdeltagarnas uppfattningar angående 

marknadskommunikationen, reklam för reklam. 
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4.2.1 McDonald’s 1: Vi tror på Sveriges ungdomar  

De olika fokusgrupperna förde till viss del mycket likartade samtal kring den reklamfilm som 

handlar om att McDonald’s anställer ungdomar. Citatet nedan är ett av flera liknande: 

 

- Första gången jag såg den tänkte jag att det var reklam för något annat, en reklam för typ 

(Paus.) (Malin: Sossarna!) Ah, precis, facket eller kanske ett parti. (Patrik, grupp 1) 

Många hade alltså redan sett filmen och det fanns ett tydligt mönster i samtliga grupper. Det 

framgick att väldigt få förknippade reklamfilmens innehåll med McDonald’s verksamhet, eller 

att den hade ett märkligt sätt att tala om sin verksamhet på: 

 

- Alltså, de försöker typ framhålla sig själva som någon slags viktig samhällsaktör eller något 

som är de enda som tar hand om ungdomar och ger dem en chans. (Gustav, grupp 2) 

Som nämnt i teoriavsnittet handlar encoding/decoding om att följa regler för hur man kan tala 

kring ett ämne, för att budskap ska kunna ”avkodas” enligt den avsedda innebörden (Stuart Hall 

1973:129-130). I detta fall verkar McDonald’s sätt att tala om sin verksamhet stämma dåligt 

överens med studenternas bild av den. Åsikterna var däremot inte enbart negativa. Vissa 

påpekade att McDonald’s faktiskt är en väg in på arbetsmarknaden för många unga, men nämnde 

också de dåliga arbetsvillkor som företaget sägs ha. Att dåliga arbetsvillkor kom till tals i 

samtliga grupper tyder på en utbredd bild av McDonald’s som arbetsgivare, vilken ledde till en 

återkommande misstänksamhet mot reklamen: 

 

- De gör ju den för att få bort sitt dåliga rykte om dåliga arbetsförhållanden... 

- Ah, men det är nog jävligt svårt...(Johanna och Martin, grupp 1) 

En intressant aspekt var att många verkade tycka reklamen i sig var väldigt bra. Flera personer 

hade som nämnt trott att filmen var från något annat företag första gången, och då upplevt den 

väldigt positivt. De negativa känslorna verkar ha kommit först när de vetat om att McDonald’s är 

avsändare: 

 

- De lurar alltid mig, man tänker att det är så jävla fint och gemytligt men så kommer man på 

att det är McDonald´s och då blir man bara arg (Anna, grupp 3) 

 

På så vis verkar utformningen, eller ”kodningen” av detta reklambudskap egentligen fungera 

väldigt bra. Flertalet deltagare beskrev att de såg positivt på ett företag som vill göra något åt 

ungdomsarbetslöshet, men den positiva känslan försvann på grund av företaget. Det verkade 
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finnas en uppfattning om att McDonald’s förvisso inte ljuger i reklamfilmen, men att de ger en 

skev bild av verksamheten. I detta avseende verkar filmen ha uppfattats mest som ett PR-knep 

för att förbättra sitt rykte, en uppfattning som även varit vanlig i den tidigare forskningen 

(Öbersesder m fl. 2013). 

 

4.2.2 McDonald´s 2: McDonald’s 1000 bönder: Malmköping 

Denna reklamfilm var på många sätt lik McDonald’s första film om ungdomar. Vi kom i 

analysen fram till att även denna hade tydliga känslomässiga argument. Inte heller i denna 

avslöjas avsändaren förrän i slutet. Intressant är därför att McDonald’s även uppfattades på 

liknande vis: 

- Samma känsla med den här reklamen, jag tänker att det här är Lantmännen eller Wapnö, 

fint, lokalt och nära, men så är det McDonald´s igen. (Martin, grupp 1)  

En betydande skillnad var dock hur deltagarna uppfattade själva innehållet, för vissa verkade det 

närproducerade temat ligga mer i linje med deras bild av företaget än temat “jobb till unga”: 

 

- Känns bra att de informerar om maten och hur den skapats istället för den där grejen med 

ungdomarna och det. (Jonas, grupp 2) 

 

Med andra ord verkar ett miljömässigt ansvarstagande kännas mer relevant än ett socialt, 

åtminstone vad gäller McDonald’s reklamfilmer. Trots det tyder deltagarnas diskussion på att 

misstänksamheten mot företaget och vad de vill säga med sin reklam finnas kvar: 

 

- Det är lite komiskt nästan, det ser så idylliskt ut med det fina lantbruket, sen kommer man på 

att de ska slakta korna och göra äcklig mat av dem (Gustav, grupp 2) 

- Dom känns smöriga i den här reklamen, som om de försöker göra det finare än vad det 

egentligen är. (Johanna, grupp 1) 

 

Vi har som nämnt tittat på om reklamfilmerna spelar mest på känslor eller saklighet och förnuft. 

För denna reklamfilm från McDonald’s såg vi framför allt de känslomässiga argumenten (se sida 

22). Citaten ovan visar att dessa uppfattades som mest “komiska” eller “smöriga”. En av 

deltagarna kom med ytterligare en intressant kommentar som tyder på en större efterfrågan av 

saklighet och förnuft: 

 

- Jag tänker att de måste komma till sak. Ge mig bara informationen ni tror att jag vill veta 

(Martin, grupp 1) 
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Vår tolkning är att deltagarna i våra fokusgrupper hade en något mindre cynisk inställning till 

denna reklamfilm. Budskapet om närproducerat var något lättare för dem att ta till sig, men 

misstänksamheten mot McDonald’s som företag fanns dock kvar. 

 

4.2.3 Max 1: Max miljöarbete 

För denna film var reaktionerna på många sätt väldigt annorlunda. Till att börja med verkar det 

bero på den tydligare sakligheten i reklamfilmen: 

 

- Det känns som ett viktigare fokus... 

- Ja precis, med tydliga siffror (Malin & Martin, grupp 1) 

De flesta verkade överens om att de sakliga argumenten var lätta att ta till sig, det rådde däremot 

delade åsikter om innehållet i sig. Två typer av åsikter var framträdande, vissa tyckte som nämnt 

ovan om de tydliga siffrorna, medan andra för visso förstod dem, men blev mindre berörda av 

dem: 

 

- Regnskogen i Afrika är ju rätt långt bort, det är inte den största prioriteringen på min lista 

även om det är en viktig sak. (Jonas, grupp 2) 

 

Många uppskattade alltså sakligheten i reklamen medan andra hade svårt att relatera till den. 

Återigen såg vi också att avsändaren har en stor betydelse för hur reklamen tas emot. Vissa 

deltagare jämförde filmen med filmerna som de fått se från McDonald’s: 

 

- Jag tycker ändå att man kan lita mer på den här reklamen och Max som företag. 

- Ja, Max känns ärligare på något sätt, men jag vet inte varför... (Malin & Patrik, grupp 1) 

 

Även om Max sakliga argumentation uppfattas som mer trovärdig verkar det dock inte alltid ha 

någon större betydelse för vilken hamburgerkedja de väljer att gå till: 

 

- Ja, man litar lite mer på Max, men jag går ju ändå till McDonald’s, för jag tycker helt enkelt 

inte om maten på Max. (Johanna, grupp 1) 

- Det är bra att de visar lite mer hur de arbetar med miljöfrågor, men det är ju egentligen inte 

det man tänker på när man vill ha en hamburgare efter en utekväll. (Peter, grupp 2) 

Sammanfattningsvis kan det sägas att deltagarna alltså tycks ha större tillit till Max som företag 

än McDonald´s men att detta inte påverkar deras val när det väl kommer till att konsumera 
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företagens mat. Huruvida detta beror på den sakliga argumentationen eller företaget i sig är något 

vi återkommer till. 

 

4.2.4 Max 2: Koldioxidutsläpp 

Den reklambild som visades från Max har ett tema som är likt reklamfilmen från samma företag. 

Skillnaden är att den kräver en helt annan typ av förkunskap, precis som vi misstänkte i analysen 

av reklamen skulle detta visa sig ha stor betydelse för hur deltagarna i fokusgrupperna uppfattade 

den: 

 

- Konstig annons, vad har man att jämföra med? 

- Jag fattar inte riktigt vad det betyder ens.(Gustav & Jonas, grupp 2) 

 

Vissa kunde alltså inte relatera till denna annons överhuvudtaget, medan de som förstod vad den 

innebar hade velat ha något att jämföra med. Det var trots detta inte enbart negativa åsikter om 

den: 

 

- Man måste ju kunna jämföra det med nånting 

- Ja, men samvetet blir ju lite lättare ändå när man ser det. (Patrik & Martin, grupp 1) 

 

Det som framkom var vidare att miljöinsatser uppskattas, men återigen visade det sig ha mindre 

betydelse för hur eller var de väljer att konsumera hamburgare. Vissa hade velat ha siffror från 

andra företag att jämföra med, medan andra inte tyckte siffrorna som visas spelar så stor roll över 

huvud taget: 

 

- Man bryr sig om miljön på ett sätt, men skiter ju egentligen fullständigt i utsläppen när man 

väl står och beställer hamburgaren (Kalle, grupp 3) 

 

Åsikterna kring denna annons var alltså något delade. Vissa uppskattade sakligheten även om de 

hade svårt att helt förstå den, andra tyckte mest reklamen var konstig. Gemensamt var återigen 

att reklamen inte har någon betydelse för om de köper hamburgare eller ej, eller för vart de köper 

hamburgare. Att deltagarna hade svårt att relatera till annonsen kan vara en stor anledning till att 

diskussionen kring den blev väldigt kort i samtliga grupper. 
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4.2.5 Burger King: Schysst kaffe  

Den sista annonsen som visades, från Burger King, verkade på många sätt uppskattas för sin 

saklighet: 

 

- Den här kändes enkel att förstå på nåt sätt, tydligt med Fairtrade-märket (Gustav, grupp 2) 

Samtidigt verkade den här annonsen få delade reaktioner. Många uppskattade det tydliga sättet 

att visa upp bra produkter, men uppfattade ändå inte ansvarstagandet som särskilt unikt för 

Burger King: 

 

- Den känns inte så speciell, tycker allt kaffe verkar vara ekologisk eller fairtrade. (Malin, 

grupp 1) 

- Det känns mest som om det ligger i tiden, om ett företag har Fairtrade-produkter måste alla 

andra visa att de också har det. (Peter, grupp 2) 

 

Deltagarna verkade emellertid se positivt på själva budskapet och sade sig uppskatta tydliga 

bevis på bra produkter. Intressant var däremot att många pratade om Fairtrade som någon form 

av miljömärkning: 

 

- Det här är ett bättre knep för att visa att det är miljövänligt än i den där bilden från Max 

(Anna, grupp 3) 

Detta sätt att tänka kring olika produktmärkningar är inget ovanligt, forskning visar nämligen att 

konsumenter inte besitter någon djupare kunskap om vad dessa produktmärkningar står för. Trots 

detta anses de viktiga för att på ett enkelt sätt förmedla ett ansvarstagande (Borglund m fl. 

2012:171). Detta visade sig tydligt i våra fokusgrupper, vissa deltagare talade som nämnt om 

Fairtrade som främst ekologiskt eller miljövänligt, trots att märkningen främst handlar om goda 

arbetsförhållanden för producenter. 

 

4.2.6 Ansvar i allmänhet 

Vi frågade också våra grupper om hur de ser på företagens ansvar gentemot miljö och samhälle 

överlag, och om de anser det viktigt för företagen att berätta hur de arbetar med sådana frågor i 

sin reklam. De flesta verkade överens om att de uppskattar det, men att detta inte har någon 

större betydelse för hur de konsumerar snabbmat: 

 

- Man vill ju veta lite vad som händer bakom kulisserna, men det avgör ju inte om jag köper en 

hamburgare eller inte… (Peter, grupp 2) 
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- Jag kan tycka att reklamerna är fina, men är jag väl på någon av hamburgerrestaurangerna 

så bryr jag mig inte. (Malin, grupp 1) 

 

Synen på vilket ansvar företagen bör ta, samt berätta om att de tar, förändras beroende på vilket 

företag det handlar om. Detta märkte vi exempelvis då en av våra deltagare redan verkade bekant 

med CSR som begrepp och resonerade likt följande: 

 

- Är det sånt här som kallas CSR, eller vad det heter? För det känns som att McDonald´s är i 

mest behov av att informera om detta i så fall. (Sara, grupp 3) 

 

Med detta i åtanke följer nedan en slutsats kring de fokusgruppsdiskussioner vi hållit. Därefter 

följer en sammanfattning av analyskapitlet i sin helhet. 

 

4.2.7 Slutsats fokusgruppsdiskussioner 

De studenter vi pratat med uppskattar alltså till stora delar de typer av ansvar som kommuniceras 

även om de är misstänksamma gentemot denna typ av reklam. De krav på ansvar som denna 

generation sägs ha (se bakgrund, sida 5) är emellertid inte lika framträdande när vi talat med 

fokusgrupperna. De är förvisso måna om att maten på snabbmatskedjorna ska vara hållbart 

producerad, men det verkar inte vara avgörande för huruvida de besöker företagens restauranger 

eller inte. 

 

De reklamfilmer och annonser som behandlade ett miljömässigt ansvarstagande verkade överlag 

tas emot mest positivt, men mycket beror det också på vem avsändaren är. På samma sätt verkar 

saklighet och förnuft i de flesta fall uppskattats mer än känslomässiga argument. Saklighet 

krävde dock att de förstod vad den betydde, Max redogörelse för koldioxidutsläpp hade de flesta 

svårt att relatera till. Hur de olika filmerna och annonserna uppfattats verkar emellertid bero mer 

på avsändaren än utformningen. De var mycket kritiska till McDonald’s känslomässiga budskap 

om svenska bönder och socialt ansvar, men mest för att det inte stämde överens med deras bild 

av McDonald’s som företag. På så vis verkar de ha litat mer på vissa företag än andra, även om 

de inte alltid kunde förklara varför. 
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4.3 Sammanfattning av analys 

Vår tolkning var att företagen förmedlade budskap om ett socialt respektive ett miljömässigt 

ansvarstagande. Detta kunde företagen dock göra på olika sätt. Med hjälp av det dialogiska 

perspektivet kunde vi också se hur budskapen kunde relateras till kontextuella aspekter. Vissa 

företag kunde på ett konkret sätt peka på vad det gör för miljön eller samhället, medan andra 

använde sig av mer känslosamma argument för att försöka övertyga om ett visst ansvarstagande. 

Den sista av de kategorier vi tog upp i teoriavsnittet, ekonomiskt ansvar, var inte för oss synlig. 

Ur ett encoding/decoding- perspektiv var det enligt vår tolkning inget av företagen som “kodade” 

budskapen i marknadskommunikationen med värden om ett ekonomiskt ansvar gentemot sina 

kunder. Denna kategori berör främst företaget internt (Granqvist 2009:17), möjligen är den 

därför inte lika viktig i företagens marknadskommunikation. 

 

Överlag har vi sett att ansvarstagande verkar uppskattas. De studenter vi pratat med verkar tycka 

att företagen bör ta någon form av ansvar, de ser positivt på att företagen berättar om sin mat 

som hållbart och etiskt producerad. De är trots det misstänksamma och ifrågasätter företagens 

egentliga syfte med denna typ av kommunikation, i synnerhet vad gäller McDonald’s. Även om 

studenterna uppskattar ansvarstagande är de dock svåra att övertyga genom reklam, och de 

menar dessutom att det kommunicerade ansvarstagandet från företagen inte har någon större 

betydelse för hur de väljer att konsumera snabbmat. 
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5. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna undersökning var att se vilka budskap som kommuniceras från tre stora aktörer 

i en kritiserad bransch för att på så sätt övertyga om dess ansvarstagande. Vi ville också få en 

bild av hur denna kommunikation uppfattas av en kritisk målgrupp, studenter. Med utgångspunkt 

i encoding/decoding-teorin ville vi se hur budskap kan utformas med en viss avsedd innebörd, 

alltså “kodas”, för att sedan tolkas och uppfattas av studenter, alltså “avkodas”. Ur ett dialogiskt 

perspektiv ville vi se kommunikationen i sin kontext, huruvida den var ett svar på samhälleliga 

förväntningar. Metoden för undersökning bestod av två delar, en textanalytisk del av företagens 

reklam samt fokusgruppsintervjuer med ett antal studenter. Den tidigare forskningen användes 

också för att kunna sätta våra resultat i relation till deras och dessutom se om det fanns 

eventuella likheter och skillnader i det vi fått fram i vår undersökning. Med kvalitativa metoder 

är undersökningen beroende av våra tolkningar (Svensson 2011:184). Således går det inte att se 

resultatet som definitiva sanningar. Vi har däremot fått indikationer på hur studenter tänker kring 

de undersökta företagens CSR-kommunikation. 

 

Vi började med att titta på CSR-kommunikation från McDonald’s, Burger King och Max. 

Intressant är mängden material vi hittat för respektive företag. McDonald’s har väldigt många 

annonser och reklamfilmer vi kan koppla till CSR, för dem kunde vi välja bland ett flertal. Max 

har en tydlig miljöprofil (Borglund m fl. 2012:166), således har det inte funnits några svårigheter 

med att hitta material från dem. För Burger Kings del har det dock varit problematiskt att över 

huvud taget hitta reklam som förmedlar budskap om någon typ av ansvar. Detta innebär alltså 

inte att företaget inte jobbar med CSR, men möjligtvis har de ett mindre behov av kommunicera 

det än exempelvis McDonald’s. Som nämnt i bakgrundskapitlet har McDonald’s fått utstå 

mycket kritik och det är de kritiserade företagen som ofta känt ett behov av CSR-arbete (se sida 

4). 

 

I analysen kom vi fram till att budskapen i reklamen kunde skilja sig något mellan de olika 

företagen. Max hade ett stort fokus på deras klimatkompensering och låga koldioxidutsläpp. 

McDonald’s ville dels förmedla en bild av närodlad mat, men också välmående människor i och 

runt organisationen, leverantörer såväl som anställda. Burger King hade mindre material men 

hade ett tydligt budskap om etiskt tillverkade produkter. I dessa budskap identifierade vi alltså 

framför allt sociala och miljömässiga ansvarstaganden i företagens reklam. Att vi inte hittade den 

tredje, ekonomiskt, kan bero på att den främst berör företaget internt (Granqvist 2008:17), 

möjligen är den därför inte lika relevant att kommunicera i reklam. Kontextuellt har vi alltså sett 

att företagen fokuserat på budskap om ämnen som ligger i tiden. Dialogteorin säger att alla 
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uttalanden som kan ses som svar på, eller relateras till andra uttalanden är att betrakta som dialog 

(Kroon Lundell 2010:248). Vi kunde i vår tolkning, precis som Perks och Farache (2010), se 

företagens budskap om sociala och miljömässiga ansvarstaganden som tydliga svar på 

förväntningar om ansvar och på kritik som företagen fått utstå. Dessutom såg även vi att 

kommunikationen kunde innehålla sakliga och förnuftiga såväl som känslomässiga angreppssätt. 

I detta såg vi tydliga skillnader företagen emellan. Ett av företagen, Max, verkar vara de som 

tydligast fokuserar på saklig argumentation. Med konkreta siffror pekar de på sina insatser för 

miljön (Youtube C), detta budskap tolkar vi som ett svar på förväntningar om miljöansvar. De 

värden vi ser är alltså att miljöarbete är viktigt, som vi tolkar det är det kodade budskapet i och 

med sakligheten att man verkligen tar miljöfrågan på allvar. Burger King visade också på ett 

konkret sätt att de har Fairtrade-kaffe (Burger King 2014), alltså budskap om deras etiskt 

framställda produkter. Detta ser vi som ett tydligt svar på den tidigare nämnda trend, att 

produktmärkningar blivit allt viktigare för företagens produkter (Borglund m fl. 2012:171). 

 

McDonald’s i sin tur förde snarare en mer känslomässig argumentation. De är samtidigt det 

företag som fått utstå särskilt mycket kritik, ofta på de områden som de undersökta 

reklamfilmerna behandlar. Ur det dialogiska perspektivet ser vi därför McDonald’s budskap i 

reklamerna som svar på den kritik som företaget fått utstå. Vi måste även se reklamfilmerna ur 

ett encoding/decoding-perspektiv. Denna teori utgår som nämnt från att mediebudskap utformas, 

eller kodas med en viss avsedd innebörd (McQuail 2010:73). I ena reklamfilmen (Youtube A) 

verkar de vilja ge bilden av en bra arbetsplats för unga, i den andra (Youtube B) pekar de delvis 

på hur bra deras samarbetspartners mår. Dessa budskap såg vi som socialt ansvar, och att de 

förmedlar värden om omsorg för människor i och runt organisationen. Vår tolkning var att 

McDonald’s med känslomässiga argument ville ”koda” budskapen för att påverka sättet att tala 

om företagets verksamhet. Är det alltså så att man väljer mellan känslomässiga eller förnuftiga 

argument beroende på syftet med reklamen, huruvida man vill svara på kritik eller allmänna 

förväntningar på ansvarstagande? Eller är det svårare att vara saklig när man hävdar socialt 

ansvar i en svensk kontext? Som nämnt i problemdiskussionen menar De Geer m fl. (2009) att 

företag i en svensk kontext bör fokusera på CSR-frågor om miljöansvar eller sociala problem i 

uländer. 

 

Vi ville också få en bild av hur marknadskommunikationen från de tre företagen uppfattades av 

studenter. I problemdiskussionen talade vi om hur CSR ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv inte bara handlar om det ansvarsfulla agerandet i sig 

utan också om samhällets uppfattning om vad som är ansvarsfullt (Bentele & Nothhaft 

2011:209). 
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Det som framgått tydligast av våra fokusgruppsdiskussioner är att samtliga deltagare hade ett 

kritiskt förhållningssätt till i princip allt material som visades för dem. Som vi behandlade i den 

tidigare forskningen såg Öberseder m fl. (2013) tre olika teman för hur CSR-arbete kan 

uppfattas. Vi har alltså främst sett ett av dessa, att CSR-kommunikationen mest sågs som ett PR-

maskineri i syfte att stärka bilden av företaget. Detta ligger också helt i linje med det som vi 

tidigare behandlat i bakgrundsavsnittet (se sida 5), den generation våra studenter tillhör har som 

sagt ofta en kritisk grundinställning till marknadsföring. 

 

En viss del av materialet togs emellertid emot mer positivt. Många verkade till exempel 

uppskatta saklighet och de budskap som visade konkreta bevis för hur de arbetar med ansvar, 

men bara så länge de förstod informationen och kunde relatera till den. Det var få som 

exempelvis förstod innebörden av Max bildannons (max.se) om koldioxidutsläpp och hade därför 

svårt att ta till sig det budskap som kommunicerades. I det dialogiska perspektivet talar man 

också om att uttalanden tolkas efter olika förståelseramar (Kroon Lundell 2010:245). I likhet 

med detta talar man inom retoriken om doxa, alltså förkunskaper som krävs för att förstå ett 

argument. I fallet med Max bildannons kan vi alltså se vikten av att utforma den här typen av 

budskap efter något mottagarna kan förstå. Vi kan jämföra denna annons med Burger Kings 

(Burger King 2014), som handlade om Fairtrade-kaffe. Den var för våra deltagare lättare att ta 

till sig, även om några deltagare inte helt och hållet förstod innebörden i Fairtrade-märkningen. 

Att annonsen inte sågs som särskilt speciell tyder på att produktmärkningar idag inte bara är 

viktiga, kan det vara så att de också börjar bli en norm? 

 

I våra fokusgrupper verkar budskapen om miljömässigt ansvarstagande överlag tas emot bättre 

än de om socialt, men även detta kan bero på företaget. Detta såg vi exempel på i McDonald’s 

reklamfilm om jobb till ungdomar. Vi kom fram till att den med känslomässiga argument 

förmedlade budskap om ett socialt ansvar, och att den togs emot med stor misstänksamhet. Det 

framgick dock att deltagarna fick en positiv känsla av filmen fram tills de fick veta vem 

avsändaren var. Detta blir intressant då det talar emot artikeln av De Geer m fl. (2009), som 

menar att företag inte bör förmedla ansvar för sociala frågor som vanligtvis välfärden tar ansvar 

för. Möjligtvis är synen på vad företag kan ta ansvar för i förändring? 

 

Filmen om jobb till unga är också ett talande exempel för encoding/decoding-teorin, alltså att det 

finns regler för hur man kan tala om ett visst ämne för att mottagarna ska kunna uppfatta 

budskapet på rätt sätt (Stuart Hall 1973:129-130). McDonald’s sätt att tala om sin verksamhet 

visade sig stämma dåligt överens med studenternas bild av dem. Detta är förmodligen 

anledningen till att det miljömässiga ansvaret uppfattades som mer relevant än det sociala, 
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åtminstone för McDonald’s del (se sida 27). Som nämnt i problemdiskussionen (se sida 6) måste 

CSR-kommunikationen överensstämma med förväntningar som finns på företaget, samt de 

områden de kan ta ansvar på. 

 

Vi har alltså i detta sett vikten av att CSR-arbetet måste stämma överens med studenternas bild 

av företaget. Många av deltagarna sade sig ha störst tillit till Max, även om de inte helt kunde 

förklara varför. Vår tolkning är att de dels uppskattade företagets sakliga kommunikation om vad 

de tar för ansvar inför miljön, men också att de har en mer positiv inställning till Max som 

företag. Avsändaren för budskapet verkade således spela stor roll för hur deltagarna i 

fokusgrupperna uppfattade de ansvar som kommunicerades i marknadskommunikationen. 

 

Trots sin misstänksamhet gentemot reklam verkar studenterna uppskatta ansvarstagande. De ser 

som nämnt positivt på företag som visar hänsyn mot sin omgivning genom att ha hållbart och 

etiskt producerad mat. Intressant är emellertid att kommunikationen, enligt deltagarna själva, inte 

påverkar deras konsumtion av snabbmat. I detta avseende har vi inte sett de hårda krav på 

produkter som vår undersökta generation sägs ha (Mossberg & Sundström 2011:77). Samtidigt 

skulle det kunna bero på att de är så kritiska mot marknadsföring (ibid.). 

 

Det ska återigen sägas att denna undersökning inte presenterar några definitiva sanningar om 

snabbmatsbranschens CSR-kommunikation i sin helhet. Däremot är vår förhoppning att den ger 

en inblick i bransch där CSR är viktigt. Vi inser också att ett av företagen, McDonald’s, har fått 

mer utrymme än de andra företagen. Detta är en följd av att deltagarna fått prata relativt fritt. 

McDonald’s reklamfilmer är de som diskuterats och problematiserats mest inom våra 

fokusgrupper, och de har således ofta blivit talande exempel för olika aspekter av CSR-

kommunikation. 

 

Vad vi fått indikationer på i denna undersökning är att CSR-kommunikation kan skilja sig 

mycket mellan företag inom samma bransch. Vi har också sett att de studenter vi talat med är 

mycket kritiska till marknadsföring. Slutligen kan vi alltså säga att vi har fått indikationer på ett 

komplext samband mellan CSR-kommunikationens utformning och studenternas uppfattning av 

den. Att företag tar ansvar uppskattas av målgruppen, åtminstone en viss typ av ansvar. Vissa sätt 

att utforma budskapen om ansvarstagande verkar tas emot på ett mer positivt än andra, men det 

verkar i lika hög utsträckning bero på avsändaren. 
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5.1 Framtida forskning 

Vi har sett att det finns stora svårigheter med att övertyga studenter i den undersökta 

generationen om ett genuint ansvarstagande. Vissa sätt att utforma budskapen har emellertid 

tagits emot mer positivt än andra, men det finns indikationer på att det beror på avsändaren.  

 

Vår studie har emellertid fokuserat på ett mindre antal reklamfilmer och annonser. Ytterligare 

studier skulle behöva göras för att få en bredare bild av snabbmatsbranschens CSR-

kommunikation. Mer djupgående textanalyser kan behöva göras för att förstå varför företagen 

kommunicerar de budskap de kommunicerar, och varför de väljer att utforma dem som de gör.  

 

Vidare behöver också fler och mer djupgående undersökningar göras av målgruppens 

uppfattning av CSR-kommunikation. Vi valde att fokusera på studenter då dessa konsumerar 

mycket snabbmat. Den generation vi talat om i denna uppsats består emellertid av fler än bara 

studenter. Intressant vore att jämföra med andra grupper, till exempel de som avslutat 

högskoleutbildning, eller de med lägre utbildningsnivå. Framtida forskning skulle dessutom 

kunna jämföra med andra generationer än den som denna undersökning fokuserat på, till 

exempel pensionärer. Vilka skillnader det finns i uppfattningen av CSR-kommunikation 

beroende på ålder, utbildning och andra sociala aspekter? 
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