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I takt med att hållbarhet blir en allt mer avgörande aspekt för konsumenter tvingas 
producenter rätta sig efter de krav som ställs. Angelägenheten att behålla och tillfredsställa 
sina konsumenter leder ibland till skepsis angående budskapens autencitet. I denna studie är 
syftet att beskriva hur hållbarhet kommuniceras i tre av McDonald’s Sveriges reklamfilmer, 
för att på så sätt öka kunskapen om hur hållbarhet diskuteras inom PR- och reklambranschen. 
Samtidigt ämnar studien till att tillföra uppdaterade resonemang kring hållbar kommunikation 
och höja förståelsen för området. För att konkretisera har vi utgått från huvudfrågan: hur 
kommunicerar McDonald’s Sverige hållbarhet, i tre utvalda reklamfilmer? Därefter har vi 
fördjupat oss via bifrågorna, finns det några latenta budskap i reklamfilmerna, om ja, inom 
vilka diskursiva teman framkommer hållbarhet, vilka retoriska grepp används, och hur formar 
detta meddelandet? 

För att göra studien konsekvent, valid och trovärdig har multimodal kritisk diskursanalys, 
(MCDA) använts som både metod och teori. Därtill har även retorik används teoretiskt för att 
göra studien mer uttömmande och givande. Enligt MCDA:s ramverk har ett analysschema 
utformats och utifrån detta har en tematisering och ett semantiskt schema konstruerats. 
Därefter har vi gjort vår slutgiltiga analys och dragit våra slutsatser. De mest framstående 
slutsatserna är att McDonald’s använder gröna budskap och hållbarhetsstrategier för att stärka 
sitt varumärke och öka sin försäljning. Detta görs genom att profilera sig som 
hållbarhetshjältar. 

 

 

 
Sökord: Hållbarhet, Kommunikation, Reklam, MCDA, Retorik, McDonald’s Sverige



JÖNKÖPING UNIVERSITY  
School of Education and Communication 
Box 1026, SE-551 11 Jönköping, Sweden 
+46 (0)36–101000 
 

Bachelor thesis, 15 credits 
Course: Media and Communication Studies C  
Programme: Media and Communication Studies 
Term: Spring 2020

 
ABSTRACT 
 
Writers: Linnea Nord 

Lovisa Svensson 
 
Title:  The sustainability hero - illusion or reality?   
 
Subtitle: A critical discourse analysis of McDonald's Sweden's sustainability 

communication 
 
Language: Swedish 
 

Pages: 61 
 

 
As sustainability becomes an increasingly determinant requirement among consumers, 
companies are forced to meet the demand. However, the urgency to keep and satisfy their 
consumers sometimes leads to scepticism regarding how authentic the messages really are. In 
this study, the aim has been to describe how sustainability is communicated through three of 
McDonald’s Sweden’s commercial films as a way to increase knowledge on how 
sustainability is discussed in the PR and commercial business. Simultaneously, the study aims 
to contribute up-to-date argumentation about sustainable communication and hopes to 
increase the comprehension about the subject. To concretise, we have constructed one main 
question: how does McDonald’s Sweden communicate sustainability in the three chosen 
commercials? Followed up by three sub-questions: are there any latent messages in the 
commercials, if yes, what are they, within which discursive themes is sustainability emerge, 
and finally, which rhetorical choices are made and how do they shape the message? 
 
To assure that the study is consistent, valid, and credible, multi-criteria decision analysis 
(MCDA) have been used as both theory and method. Additionally, rhetoric has also been used 
as a theory to assure that the study becomes exhaustive and fruitful. According to MCDA 
guidelines, an analytic schedule has been designed and from there out a thematic and semantic 
scheme have been constructed. With these schemes as outset, we conducted our final 
conclusions. The most predominant being that McDonald’s use green messages and 
sustainability strategies to strengthen their brand and increase their sales through profiling as 
sustainability heroes. 
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1.  Introduktion  
Frågan om hållbarhet har aldrig varit så aktuell som den är idag. Den diskuteras, debatteras, 

och omskrivs av ledande personer världen över. Begreppet hållbarhet innefattar de tre 

faktorerna ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det är först när 

de tre harmoniserar, eller balanserar, som de utgör något vi kan kalla hållbart (Cox, 2013, s. 

51; Hedenus, Persson, & Sprei, 2018, s. 7–32). Så som världen ser ut idag, är den långt ifrån 

hållbar. Världen, samhällen, organisationer och privatpersoner behöver agera, och det är nu 

(World Commission on Environment and Development, 1987, kap. 1). 

 

Organisationsmässigt handlar det om att inkludera hållbara strategier i företagets kärna. 

Konsumenter ställer krav på organisationerna och tvingar dem till att ta ställning (Fill & 

Turnbull, 2016, s. 24), vilket många också gör. Både kommersiella och icke-vinstdrivande 

organisationer, satsar pengar och resurser på att göra sina verksamheter “gröna”, mer hållbara, 

eller i alla fall att profilera sig som sådana. De menar att de tar ansvar för en hållbar 

utveckling och att de svarar på de förväntningar som samhället har på dem. Detta berättar de 

gärna om genom PR-kampanjer eftersom det stärker deras varumärke och ökar 

konsumenternas intresse att köpa deras produkter (Amnéus, 2011, s. 91–97; Chang, 2011, s. 

23), men vad är egentligen sanningen i dessa kampanjer? Är motivet bakom dem välvilja, 

eller att öka försäljningen? Vad kommunicerar de egentligen? 

 

Eftersom ett varumärkes kommunikation och vad de väljer att förmedla, tenderar att uppfattas 

som sanning av konsumenten (Amnéus, 2011, s. 11) är det intressant att studera vad 

kommunikationen hos en organisation egentligen säger. Vår utgångspunkt för studien är att 

många organisationers kommunikation inte stämmer överens med deras handlingar. 

Problemet i detta blir således att konsumenten lockas till köp hos organisationen, och tror att 

hen bidrar till en hållbar utveckling, medan hen egentligen enbart bidrar till ökad konsumtion. 

 

I denna studie har varumärket, och organisationen, McDonald’s Sveriges kommunikation 

analyserats. Undersökningen ämnar till att ta reda på hur de kommunicerar hållbarhet och om 

det finns diskursiva teman i det som sägs. Diskurserna kan vara osynliga för mottagaren men 

hjälper till att forma kommunikationens budskap. Mottagaren blir på så vis vilseledd, vilket 

både är ett problem och brott i samband med reklam (Marknadsföringslag, SFS 2008:486). 

Till att börja med presenteras studiens centrala begrepp och en bakgrund till hur hållbarhet 
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används i reklam. Därtill redogörs det för problemet som syns i kombinationen hållbarhet och 

reklam, vilket leder vidare till studiens syfte. 

 

För att undersöka hur McDonald’s kommunicerar har vi valt att titta på tre av deras 

reklamfilmer. Dessa analyseras genom en multimodal kritisk diskursanalys, MCDA, som står 

för både den teoretiska och metodologiska ramen. Tillagt i teorin är även retorik. Med hjälp 

av metod och teori tar vi reda på reklamfilmernas underliggande budskap, vad McDonald’s 

vill förmedla med filmerna och därmed också vad de underliggande syftena med reklamerna 

är. Som underlag används ett analysschema och därefter görs en tematisering. 

 

Studien bidrar till att fylla kunskapsluckor om hur hållbarhetskommunikation används inom 

PR och reklam. Studien klarlägger också hur CSR, corporate social responsibility, och 

hållbarhet kommuniceras i reklamfilm hos ett av Sveriges mest kända varumärken. Slutligen 

lyfts resonemang och resultat om hållbar kommunikation som bidrar med en ökad förståelse 

för området. 

1.1.  Bakgrund  

1.1.1.  Begrepp  
I studien används ett antal begrepp. Under denna rubrik förklaras och definieras vad som 

menas med dem. 

1.1.1.1.  Hållbarhet  

I FN:s ‘Sustainable Development Goals’ (United Nation, 2019) beskrivs hållbarhet som en 

“utveckling som kan möta dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers 

möjlighet att möta sina egna”. För att en sådan situation ska bli verklighet krävs balans mellan 

tre huvudelement som är sammanflätade och påverkar välbefinnandet för alla jordens 

individer och samhällen. Elementen är ekologiskt bevarande, socialt inkluderande och 

ekonomisk tillväxt. De är ömsesidigt beroende av varandra, å ena sidan genom att sociala 

resurser är en förutsättning för ekonomiska resurser. Å andra sidan är ekologiska resurser de 

som uppehåller sociala strukturer. Denna ömsesidiga påverkan kan vara både positiv och 

negativ. Med andra ord krävs alla elementen för att uppfylla människors behov (Hedenus et 

al., 2018, s. 43–44). 
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1.1.1.2.  Reklam  
Reklam är all typ av marknadskommunikation som sprids till allmänheten via olika typer av 

medier, vanligtvis i utbyte mot betalning eller annan form av ersättning (ICC, 2018, s. 8). 

1.1.1.3.  Marknadskommunikation  

Marknadskommunikation används i denna studie mot betydelsen: reklam eller andra 

konsumeringsframkallande metoder, såsom sponsring, direktreklam eller digital 

marknadsföring. Begreppet innefattar all kommunikation som görs för marknadsförarens gagn 

i syfte att skapa avsättning från, eller tillgång till dennes produkt eller tjänst, samt för att 

påverka konsumentbeteende (ICC, 2018, s. 8). 

1.1.1.4.  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  
CSR är en rad åtgärder en organisation kan åta sig för att uppnå ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet för de som arbetar för dem, för den platsen de är verksamma på och för 

organisationens ekonomiska fortlevnad (UNIDO, 2019). 

1.1.1.5.  Greenwashing  

Definitionen av greenwashing är ”misleading information that is disseminated by an 

organization so as to present and environmentally responsible public image” (Cox, 2013, s. 

286). 

1.1.1.6.  McDonald’s  

I denna studie syftar “McDonald’s” alltid till McDonald’s i Sverige om inget annat nämns. 

1.1.1.7.  Konsumtion  

Definitionen av konsumtion är, enligt Svenska Akademins ordlista (Svenska Akademien, 

2019), förbrukning av varor eller tjänster. Hållbar konsumtion däremot, innebär att varor och 

tjänster förbrukas på ett sätt som tillgodoser våra behov utan att äventyra framtida 

generationers rätt och möjlighet att göra det samma (United Nations Delvelopment 

Programme, 2015). Denna studie utgår från att vi i dagens samhälle konsumerar på ett sätt 

som inte är hållbart. 

1.1.1.8.  Diskurs  

I denna uppsats används ordet diskurs på samma sätt som Ahrne och Svensson (2015, s. 179) 

definierar det; en diskurs är en språklig praktik, alltså regelbundenheter i användningen av 

språket. 
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1.1.1.9.  Ideologi  

Inom CDA och MCDA betyder begreppet ideologi de idéer och värderingar som reflekterar 

speciella intressen hos de som har makten (Machin & Mayr, 2012, s. 25). 

1.2.  McDonald’s  företagshistoria  

På 1940-talet i San Bernadino, USA öppnade två bröder vid namn Dick och Mac McDonald 

en drive-in-restaurang. I takt med att människors bilkörande och arbetstempo ökade, 

tvingades bröderna att ändra konceptet till ett drive-through-system med fokus på snabb 

service och god mat. Hamburgaren blev, på grund av sin utformning, snabbt en favorit hos 

den bilkörande befolkningen (McDonald’s, 2019h). 

 

McDonald’s kom till Sverige via Paul ”Palle” Lederhausen och öppnade, 1973, den första 

restaurangen på Kungsgatan i Stockholm. Idag har McDonald’s Sverige 12 000 medarbetare 

och omsätter över fem miljarder kronor årligen (McDonald’s, 2019e). 

 

Sättet McDonald’s kommunicerar sina budskap, erbjudanden och engagemang på är olika 

beroende på var i världen de sänds ut (McDonald’s, 2019a). Trots detta är McDonald’s ett 

enhetligt företag som gör en poäng av att gästen alltid ska känna igen, och veta vad hen kan 

förvänta sig oavsett på vilket av företagets över 38 000 restauranger hen befinner sig 

(McDonald’s, 2019b). Denna igenkänningsfaktor spelar in även i det marknadsföringsmaterial 

företaget producerar, men det finns vissa aspekter som gör att Sverige sticker ut. Medan andra 

länder tenderar att fokusera på ”value for money”, låga priser, tillgänglighet, generösa 

öppettider och familjevänlighet, fokuserar Sverige till stor del på hållbarhet (McDonald’s, 

2019d; McDonald’s, 2019f). På McDonald’s svenska webbsida dediceras en flik till 

hållbarhet redan på förstasidan (McDonald’s 2019c) vilket enligt principen om ”det viktigaste 

först” (Forsberg, 2003) antyder att hållbarhet är något som företaget vill berätta om, som de 

anser vara viktigt och som ska vara lättillgängligt för läsaren. Det finns ett fokus på enkelhet, 

öppna landskap, familj, och närhet till naturen. 

1.2.1.  McDonald’s  Miljörapport  2018  
I sin hållbarhetsrapport från 2018 berättar McDonald’s om det arbete de utför både på och 

utanför sina restauranger. De har valt att fokusera detta arbete på tre områden: mat, människor 

och miljö. McDonald’s utför en rad olika åtgärder för att bland annat introducera fler till 

arbetslivet, erbjuda en mer varierad meny och reducera matsvinn. På grund av McDonald’s 
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marknadsmässiga och ekonomiska storlek menar de att även små åtgärder, som att minska 

plastanvändning på sina restauranger, bidrar till stora skillnader samtidigt som de hoppas att 

andra företag följer deras exempel (McDonald’s, 2018, s. 3). 

 

McDonald’s satsar på att erbjuda en större valmöjlighet och har infört McSelection där 

kunden själv får välja vilket protein hen vill ha i sin burgare: kyckling, vegetariskt eller 

nötkött. I dagsläget står vegetariskt, kyckling och fisk för 42 procent av allt serverat protein, 

en siffra McDonald’s hoppas ska öka till 50 procent år 2020 (McDonald’s, 2018, s. 11). Detta 

är på grund av att nötkött, speciellt importerat sådant, har den största negativa inverkan på 

både klimatet, biologisk mångfald och djurvälfärd av alla animaliska produkter (WWF, 2019). 

 

McDonald’s är många svenskars första arbetsgivare och enligt rapporten bidrar de till 

integration, utbildning, mångfald och personlig utveckling. På internutbildningen McDonald’s 

Business School har medarbetare möjlighet att vidareutbilda sig inom sådant som ledarskap, 

HR och kommunikation. McDonald’s beskriver att arbetet de gör, görs för att ”ge tillbaka” till 

de samhällen de verkar i. Ett av de största engagemangen är Ronald McDonald Barnfond och 

Ronald McDonald Hus som ger anhöriga till svårt sjuka barn en möjlighet att leva ett mer 

normalt och vardagligt liv. Ett annat engagemang är det samarbete McDonald’s har med 

föreningen Läsrörelsen, som jobbar för att uppmuntra och stimulera barns läsande. 

McDonald’s bidrar med att skicka med en barn- eller bilderbok i varje Happy Meal 

(McDonald’s, 2018, s. 14–16). 

 

Genom att göra många, både stora och små förändringar i rutiner och tillvägagångssätt vill 

McDonald’s arbeta aktivt med att minska sin klimatpåverkan. De arbetar redan nu med att till 

exempel minska matsvinn genom att laga mat på beställning, ta tillvara på hela råvaran eller 

produkten (McDonald’s, 2018, s. 19). De satsar också på att de kommande åren använda mer 

hållbara material i sina förpackningar eller helt utesluta förpackningen om den visar sig 

överflödig. Dessutom vill de erbjuda sina kunder möjligheten att ladda sin elbil medan de 

äter. Utöver detta vill McDonald’s också försäkra sig om att hela deras värdekedja är hållbar. 

Det inkluderar de tjänster de inte själva utför såsom mat- och soptransporter (McDonald’s, 

2018, s. 20–22). 
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1.3.  Reklam  i  relation  till  hållbarhet  

Intresset för sambanden mellan marknadsföring och hållbarhet upptäcktes och undersöktes 

först under 1970-talet och 20 år senare, på 90-talet började fokus riktas mot reklam och 

annonser. Ur denna forskning har undergrupper utvecklats som granskar de miljömässiga 

konsekvenserna av reklam (Kilbourne, 2004, s. 187). År 1998 presenterade Kilbourne, 

tillsammans med Beckman artikeln ‘Review and Critical Assessment of Research on 

Marketing and the Environment’ i vilken det blev tydligt att marknadsföring i relation till 

hållbarhet tenderar att återfinnas i en av tre strömningar. Den första strömningen är kopplad 

till konceptet ”green marketing” och vänder sig till ”green consumers”, alltså de som redan 

anser att man som privatperson har ett hållbarhetsansvar. Den andra strömningen arbetar efter 

inställningen att hållbarhetsarbete är mindre personligt och snarare ett problem för 

samhällsledare och beslutsfattare. Här lyfts sådant som bibehållande åtgärder, lagstiftning, 

och strategiska beslut fram som lösningen på hållbarhetsproblem. Den tredje strömningen, 

vilken är den mest moderna och nytänkande, menar att fokus behöver vidgas för att kunna 

granska hållbarhet i relation till marknadsaktiviteter och konsumtion. Kilbourne och Beckman 

menar att det finns sociala paradigmer som styr vårt beteende och val och i förlängningen vår 

inställning till hållbarhet och miljö. Detta styr sedermera de handlingar vi anser passande för 

att hantera hållbarhets- och miljöproblem. 

1.4.  Hållbar  reklam  ur  ett  svenskt  perspektiv  

Det finns ett antal institutioner och regelverk som påverkar vad som är gällande för 

marknadskommunikation och reklam i Sverige, däribland Konsumentombudsmannen, 

Europeiska kommissionen och Internationella handelskammaren. International Chamber of 

Commerce (ICC) är en paraplyorganisation som bidrar, på ett internationellt plan, med koder 

och vägledning som säkerställer att reklam och marknadsföring är hederlig, laglig, 

vederhäftig, fri från stötande material och enkel att reglera när överträdelser sker (ICC, 2019, 

s. 3). I detta ingår också vad ICC kallar miljömässigt uppträdande och i den senaste utgåvan 

(2019) ägnas ett helt kapitel åt Miljöpåstående alltså ICC:S Miljöreklamregler. Dessa regler är 

tillämpningsbara på all marknadskommunikation som använder miljöpåstående och gäller 

genom hela produktionsledet, från tillverkning och förpackning till konsumtion och 

sluthantering. Reglerna är omfattande och beskriver i detalj när, var, hur, och i vilken 

utsträckning företag får kommunicera sitt miljö- och hållbarhetsabete (ICC, 2019, s. 40–42). 

 

För att ge en bild av hur hållbar marknadskommunikation ser ut i Sverige lyfter vi fram ett 
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antal exempel som alla har blivit hyllade och/eller prisade för sitt hållbarhetsengagemang. Det 

innefattar både enstaka reklamfilmer, kortare kampanjer, längre satsningar och djupgående 

omorganisationer. Vi vill med detta påvisa vad som tidigare har klassificerats som tillförlitlig 

och lyckad marknadskommunikation. 

 

I oktober 2009 vann Flygbussarna priset Special Company Award, utdelat av internationella 

vägunionen, för sin kampanj för att öka människors medvetenhet om busstrafikens 

miljöfördel mot biltrafiken. En av bolagets bussar rymmer cirka 50 passagerare och kan 

därför ersätta 50 vanliga bilar. För att illustrera detta monterades 50 personbilar samman för 

att likna en buss. Senare i november samma år tilldelades de även Best International Company 

Award på Green Awards i England (Miljöaktuellt, 2009). 

 

Besöksnäringen i Östergötland blev 2018 prisat för sitt djupgående arbete i Tillväxtverkets 

satsning ’Hållbar Produktutveckling’ (Tillväxtverket, 2017). De arbetar med hållbar 

utveckling på både sociala, ekologiska och ekonomiska plan med hjälp av kvalitetssystemet 

Swedish Welcome som hjälper verksamheter identifiera och förbättra sina styrkor och 

svagheter. För sitt omfattande arbete tilldelades besöksnäringen Östergötland Green 

Destinations pris som en av ’Top 100 Green Destinations’ 2018, under Green Destinations 

Conference i Nederländerna den 27 september (Bennich, 2018). 

 

Avfall Sveriges ’Miljönär-kampanj’ vann år 2017 Dagens Samhälles tävling, Columbi Ägg 

som prisar årets bästa kampanj. Miljönär-kampanjen togs fram gemensamt av kommunerna 

och Avfall Sverige och vände sig till unga människor (18–30 år). Kampanjen skulle visa att 

hållbar konsumtion är smart, coolt och dessutom ekonomiskt, därav leken med ord. Syftet 

med kampanjen var att minska, och bättre hantera, avfall. Verksamheter, privatpersoner och 

organisationer som jobbade med återbruk och lagning av produkter som annars skulle kastas 

bort fick en så kallad miljönär-märkning. Målet med kampanjen var att uppmuntra till en mer 

hållbar livsstil. Avfall Sverige vann tävlingen med nomineringen från Dagens Samhälle att de 

”på ett imponerande sätt förvandlat den kommunikativa utmaningen till en kreativ möjlighet” 

(Avfall Sverige, 2018). 

 

Hamburgerkedjan Max var 2019 en av vinnarna av FN:s pris Global Climate Action Award 

för sitt arbete med att, först i världen, presentera en klimatpositiv meny. Deras meny är inte 

bara neutral i sin klimatpåverkan utan påverkar också miljön positivt. De gör detta bland 
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annat genom att plantera träd som naturligt absorberar koldioxid i sin tillväxtprocess. Med 

detta initiativ menar Niclas Svenningsen, chef för Climate Change Global Climate Action 

Programme, att Max är en ledstjärna när det kommer till att mäta, minska och slutligen 

kompensera för de koldioxidutsläpp de har (Max Burgers AB, 2019). 

1.5.  Corporate  Social  Responsibility  

Allt fler organisationer, både stora som små, har förstått fördelarna med konceptet CSR. 

United Nations Industrial Development Organization, UNIDO (2019), menar att CSR kan 

användas som en metod för att uppnå social, ekologisk och ekonomisk balans i en 

organisation, något som blir allt mer förväntat. CSR innebär att organisationer bedriver sin 

verksamhet under parollen att social och ekologisk hållbarhet leder till långsiktig, ekonomisk 

hållbarhet. Rykte och status är sådant som förbättras drastiskt med lyckad CSR och kan vara 

avgörande för samarbeten med konsumenter och partners (UNIDO, 2019). 

 

Det är viktigt för organisationer att noggrant utvärdera hur de ska ta sig an och utöva CSR. 

Om det finns en dissonans mellan organisationens andra värdegrunder, åtaganden och 

samarbetspartners och den CSR man utför, kan det snabbt märkas. Detta leder till sämre 

varumärkesrykte och företaget riskerar att klassas som en greenwashing-organisation. Det är 

också viktigt att den CSR man väljer att utföra inte riskerar att underminera organisationens 

ekonomiska välstånd, eftersom denna är grunden som organisationens sociala och ekologiska 

förbättringsmöjligheter vilar på (UNIDO, 2019). 
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2.  Syfte  och  frågeställningar  
I detta kapitel presenteras studiens problemformulering, syfte, frågeställningar samt 

avgränsning och fokusering. De tre förstnämnda besvaras i kapitlen “analysresultat” och 

“diskussion och slutsatser”. 

2.1.  Problemformulering 

I Sverige är hållbarhetsfrågan högst aktuell, förhållandevis ny, men framförallt föränderlig. 

För att organisationer ska kunna behålla sina kunder, och skaffa nya, behöver de på ett eller 

annat sätt jobba med hållbarhetsåtgärder. I och med konsumenternas nya krav, följer också 

många organisationers kommunikation som inriktar sig på att sända budskap om dess 

hållbarhetsarbete. Hållbar kommunikation är, i sig, både positiv, viktig och nödvändig, inte 

bara för den hållbara utvecklingens skull, utan även för ett varumärkets rykte. Detta kan bidra 

till att det blir viktigare för en organisation att kommunicera att de jobbar med hållbarhet, än 

att faktiskt göra det. Mer pengar, resurser och tid läggs på att profilera sig som en “grön” 

organisation, än vad som läggs på att faktiskt vara en. Handlingarna överensstämmer inte med 

de positiva miljömetoder som organisationen påstår att de implementerar (Chang, 2011, s. 19; 

Cox, 2013; Hansen, 2011, s. 8; Yoon & Oh, 2016, s. 1). Kommunikationen blir till 

försäljningsstrategi. 

 

Vad som är problematiskt i detta är alltså kommunikationen, som ofta tar form som reklam. 

Kommunikationens motiv och diskurser göms i samtal om hållbarhet. Reklamens retoriska 

grepp vilseleder konsumenten. Det är kombinationen mellan ”att göra gott” för samhället 

(transparent och ärligt hållbarhetsarbete), och ”att göra gott” som varumärkes- eller 

försäljningsstrategi (reklam) som är motsägelsefull. Avsikten med en hållbar utveckling är 

mindre konsumtion och att vi tillvaratar våra resurser, medan avsikten med reklam handlar 

om det motsatta: ökad konsumtion och förbrukning av resurser. Förväntan och verklighet 

stämmer inte överens. Fenomenen bryter mot varandra, krockar och skapar dissonans. 

 

Större företag fungerar som förebilder eller föredömen för andra företag. Hur de agerar och 

kommunicerar blir som en slags vägvisning eller norm. Av den anledningen har vi valt att 

studera hur ett av Sveriges största företag, McDonald’s, kommunicerar hållbarhet i sin 

reklam. För att ta reda på detta är det viktigt att undersöka reklamfilmernas latenta budskap, 

retoriska grepp och bakomliggande diskurser. Studien lyfter och diskuterar problematiken, 

som varken har undersökts eller besvarats uttömmande. 
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2.2.  Syfte 

Studiens syfte är att klargöra hur hållbarhet kommuniceras i reklamfilm hos ett av Sveriges 

mest kända varumärken, och att öka förståelsen för hur hållbarhetsfrågor används inom PR 

och reklam. Syftet är också att tillföra resonemang om hållbar kommunikation och en ökad 

kunskap om området. 

2.3.  Frågeställningar  

Frågeställningarna är formulerade i en hierarkisk ordning. Med det menar vi att punkt ett (1) 

är den övergripande frågeställningen och att A, B, och C är fördjupningar av denna. 

 

1.   Hur kommunicerar McDonald’s Sverige hållbarhet, i tre utvalda reklamfilmer? 

A)   Inom vilka diskursiva teman framkommer hållbarhet? 

B)   Finns det några latenta budskap i reklamfilmerna, vilka är de i så fall? 

C)   Vilka retoriska grepp används för att kommunicera med mottagaren, och hur     

formar det meddelandet? 

2.4.  Avgränsning  och  fokusering  

Studien är avgränsad från flera områden och synvinklar som skulle kunna vara intressanta för 

undersökningen. Delvis har vi valt att enbart inrikta oss på Sverige och den 

hållbarhetskommunikation som McDonald’s använder sig av här. Detta för att Sverige, 

generellt sett, ligger långt fram i utvecklingen av hållbarhetskommunikation. En studie i den 

kontexten utvecklar och för forskningen om hållbar kommunikation framåt. 

 

En jämförelse mellan länder, såsom Sverige och USA, är inte intressant då vi vet att 

skiljaktigheterna hade blivit stora och att undersökningen därmed enbart hade bekräftat det vi 

redan vet, att Sverige är i framkant. Däremot hade en jämförande studie mellan Sverige och 

ett land som också hör till de främre inom hållbar kommunikation varit intressant. Trots det, 

är studien begränsad till sitt omfång och fokus har därför avgränsats till Sverige. Detta bidrar 

till en mer fördjupad studie, som också andra länder på samma ekologiska, sociala och 

ekonomiska nivå som Sverige kan ta lärdom av. Eftersom vi som utför studien bor i Sverige 

och känner till hur reklam och hållbarhetsfrågor diskuteras här, ställer det också mindre krav 

på oss som studieförfattare eftersom vi inte behöver börja med att studera, analysera och 

förstå fältet. 
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Vi har också valt att enbart titta på reklamfilmer (främst avsedda för TV, men också Youtube 

och webbsida), och inte annan reklam såsom utomhusreklam, radioreklam eller reklam i 

sociala medier. Reklamfilmerna som analyserats i studien har som avsikt att kommunicera 

företagets arbete med hållbarhet och är därmed inte typisk försäljningsreklam. 

 

Slutligen har vi analyserat tre av fem filmer från McDonald’s kampanj ”Stora nog att göra 

skillnad”. Alla de fem reklamfilmerna handlar, till störst del, om hållbarhet ur ett ekologiskt 

perspektiv, men talar också om social hållbarhet. Vi har därför valt att fokusera på de filmer 

som tillsammans speglar hur McDonald’s använder hållbarhetsbegreppet ur de två aspekterna 

ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Den tredje dimensionen av hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet, faller naturligt bort från studiens fokus eftersom det föreligger en paradox om 

hållbarhet och konsumtion. Detta är troligtvis något som McDonald’s är medvetna om, och 

därför väljer att inte kommunicera. Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla om våra 

ekonomiska resurser, både ändliga naturresurser såsom fossila bränslen och metaller, och 

mänskligt skapat kapital såsom byggnader. Detta går inte ihop med den ekonomiska tillväxten 

(Hedenus et al., 2018, s. 38–40) som McDonald’s eftersträvar genom, till exempel, ökad 

konsumtion av deras produkter och expanderandet av restauranger i allt fler städer, orter och 

stadsdelar. 
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3.  Tidigare  forskning  
Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som är relevant för studien på olika sätt. 

Den presenterar bland annat intressanta tillvägagångssätt, bidrar med förståelse om 

hållbarhetskommunikation och redogör för de teorier som denna studie är grundad på. Den 

tidigare forskningen tar också upp exempel på hur andra företags hållbarhetskommunikation 

visat sig vara problematisk. 

3.1.  Vår  utgångspunkt  

Ett framväxande, men ändå outforskat, initiativ är att marknadsförare producerar reklam för 

att sända så kallade “gröna meddelanden”. Det kan, till exempel, röra sig om framlyftande av 

miljömässigt positiva förbättringar såsom “vi har halverat vår användning av engångsartiklar 

på ett år”. Organisationer använder sig av marknadsföring för att uppmärksamma olika typer 

av hållbarhetsfrågor. Organisationerna positionerar sig som gröna och utnyttjar den positiva 

effekten som kommer därav, att de är goda ”företagsmedborgare”. Detta kallas för “green 

advertisement” eller på svenska, ”grön reklam” och har, de senaste åren, varit ett hett 

diskussionsämne (Barrios, Wilson & Arias, 2017, s. 910–911). Grön reklam är alltså gröna 

meddelanden som framförs via reklam på något vis. 

3.2.  Aktuell  forskning  

Nuvarande litteratur om grön reklam fokuserar på meddelanden som används för att framkalla 

ett mer miljövänligt beteende hos konsumenten. Studier har, på senare år, börjat analysera de 

strategier som används för att sända gröna budskap. De tittar främst på hur alternativa medier, 

såsom film, tv och tidningar, genererar positiva varumärkesbilder till dess sponsorer (Barrios 

et al., 2017, s. 911–913).  

 

En annan aktuell diskussion på ämnet, är den om hållbar konsumtion. Det 

konsumtionsbaserade samhället som västvärldens ekonomi vilar på passar inte med den 

hållbara kommunikation som många organisationer förmedlar (Kilbourn, 2004). Finns det 

något sådant som hållbar konsumtion och i så fall hur fungerar den? Detta är en paradox som 

diskuteras flitigt i “hållbarhetstriangeln” ekonomi, ekologi och sociala aspekter. 

 

Inom hållbarhetskommunikation är det vanligt med studier som undersöker språket. Forskare 

har tittat på lexikala val – speciellt användning av metaforer – och diskurser. Det studeras 

också hur olika komponenter är retoriskt konstruerade eller inramade. I centrum ligger 
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meddelanden, betydelser samt allmänhetens förståelse, tolkning och åsikter (Hansen, 2011, s. 

10). Även om det finns studier om detta, hävdar Hansen (2011, s. 10) att området är 

otillräckligt undersökt. Dessutom har grön reklam fått lite uppmärksamhet i förhållande till 

det sociala, konsument- och branschbehovet (Fowler & Close, 2012, s. 119–120). 

 

Studier inom visuell kommunikation har tidigare fokuserat på hur det visuella kommuniceras, 

inte kombinationen språklig och visuell kommunikation, eller vad den förmedlar (Hansen & 

Machin, 2015, s. 4). Syftet med denna studie är därmed att bidra med kunskap om vad som 

kommuniceras, men också hur det görs. Detta undersöks, likt tidigare forskning, genom att 

bland annat titta på lexikala val och retorik. 

3.3.  Framväxten  av  ”grön  reklam”  

Problematisering av miljö i kombination med industri är lika gammal som industrialiseringen 

själv. Redan 1872 skrev Mill (1872) om det potentiella hotet “resursbrist” och 

konsekvenserna av detta. På 80-talet uppstod en allmän oro för miljöfrågor och 

marknadsförare ansåg att företag som gjorde kopplingar mellan marknadsföring och 

hållbarhetsfrågor kunde vinna stora marknadsfördelar. Genom att koncentrera sig på att sända 

gröna meddelanden, främjas organisationen och dess produkt (Banerjee, Gulas, & Iyer, 1995, 

s. 21–23; Barrios et al., 2017, s. 911–912). Det var först på 1990-talet som 

marknadskommunikation i relation till klimat och miljö gjordes till ett gemensamt akademiskt 

analysobjekt (Kilbourn, 2004, s. 187). 

3.4.  Grön  marknadsföring  

Cox (2013, s. 286) beskriver grön marknadsföring som ett företags försök att associera dess 

produkter eller identitet med hållbara värderingar och bilder. Chang (2011, s. 23) menar att 

grön marknadsföring är marknadsföring som påstår att en produkt – eller produktionen av den 

– eller ett varumärke är miljövänligt. Det vanligaste sättet att bedriva grön marknadsföring är 

att försöka associera företaget med bilder och slogans som talar om hållbarhet (Cox, 2013, s. 

286). När ett företag lyfter fram en positivt hållbar bild av sig själva kallas det för ”image 

enhancement” (Cox, 2013, s. 291). Ofta använder företag som förknippas med hållbarhet 

bilder på skogar, klart vatten och blå himmel eftersom det hjälper till att “sälja budskapet” 

(Cox, 2013, s. 287). 
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Dope (1991, refererad i Cox, 2013, s. 287) har identifierat tre ramverk för grön 

marknadsföring: (1) naturen som bakgrund (exempelvis bilder på berg eller ljudet av 

vattenfall), (2) naturen som produkt (exempelvis organiskt vin) och (3) naturen som resultat 

(exempelvis att produkterna skadar inte miljön, de kanske till och med hjälper naturen). 

 

Cox (2013, s. 288–290) understryker att det inte finns några tydliga regler för hur man 

marknadsför sig hållbart, och att hållbarhet kan ha olika betydelser, för olika företag. Med 

andra ord kan McDonald’s påstå sig vara hållbara genom att de ersätter plastsugrör med 

sugrör i papper, medan ett annat företag tar bort sugrören fullständigt och menar att det är det 

enda rätta för hållbarhetsutvecklingen. Cox (2013), Changs (2011) och Dopes (1991) teorier 

bidrar med förståelse kring ämnet hållbarhetskommunikation och agerar därmed underlag för 

denna studie. 

3.5.  Grön  marknadsföring  på  tre  nivåer  

Fowler och Close (2012) menar att det finns tre nivåer av grön reklam: (1) reklam på 

makronivå där marknadsföringen försöker förmedla ett övergripande grönt budskap till 

konsumenterna, exempelvis ”rädda världen”, (2) reklam på mesonivå som kommunicerar 

både övergripande och nischade problem, men som främst är inriktade på reklam för en 

produkt eller tjänst i relation till problemen, och (3) mikronivåkonsumenter som försöker 

konsumera ansvarsmedvetet i det lilla som de kan, i en värld med stora problem. I den högsta 

nivån, makronivån, kommuniceras vikten av att rädda planeten, främja en grön agenda, en 

global strävan. Det handlar om att tala om globala frågor på ett icke-vinstdrivande sätt. På 

mellannivån, mesonivån, talar företaget om hållbarhet ur deras perspektiv och hur det gör det 

möjligt för konsumenten att bli mer hållbar i sina val av konsumtion. På den lägsta nivån, 

mikronivån, är konsumentens respons på reklamen inom ramen för vad det innebär för dem 

själva, alltså hur de kan förbättra hållbarheten i det som händer i dennes liv (Fowler & Close, 

2012, s. 119–120). 

 

Fowler och Close (2012) beskriver, och hänvisar till Iyer och Banerjees (1993) studier, att 

grön reklam har tre huvudinriktningar. Dessa är planetbevarande, bevarande av djurliv och 

bevarande av personlig hälsa. Grön reklam möter någon av följande tre egenskaper: den 

belyser relationen mellan produkten och miljön, den adresserar en grön livsstil eller den 

presenterar företagets image som miljövänlig, hållbar eller ansvarsfull (Fowler & Close, 2012, 
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s. 120). 

 

Reklam för kommersiell vinst finner vi på mellannivån, mesonivån. Här är målet att 

marknadsföra varumärket eller de produkter som är associerade med varumärket. Även om 

marknadsföringen verkar syfta till att gynna hållbarhetsutvecklingen, görs den främst för att 

porträttera varumärket som ”hållbarhetshjältar”. Reklam på denna nivå kan vara både öppen 

och dold. Öppen reklam är den som uttryckligen talar om att varumärket är hållbart och därför 

är värt konsumentens uppmärksamhet. Ändå är det varumärket och dess arbete med hållbarhet 

som är reklamens centrum. Den dolda reklamen beskriver inte uttryckligen varumärkes 

hållbarhetsarbete, men försöker ändå associera varumärket med hållbarhet genom exempelvis 

bild och färg (Fowler & Close, 2012, s. 124–126). Mesonivån är intressant för denna studie 

eftersom McDonald’s hållbarhetsreklam återfinns här. Fowler och Close bidrar därmed en 

förståelse för avsändaren, McDonald’s, hur de kommunicerar, och varför de kommunicerar 

som de gör. 

3.6.  Gröna  meddelanden  och  påståenden  

Enligt Cox (2013) är ett meddelande eller budskap det som övertalar publiken att agera på en 

kampanjs övergripande mål. Det är ofta en fras eller mening som uttrycker kampanjens mål. 

Cox menar att meddelandet bör vara kort, övertygande och lätt att minnas. Han påpekar att 

meddelandet bara är en del av kommunikationen, och att en hel kampanj även innehåller 

argument och annan information. Det är dock meddelandet som presenterar de värden som 

målgruppen/konsumenten anser är centrala, och som utgör en ram för hur mottagarna ska 

uppfatta och förstå de andra delarna av kommunikationen (Cox, 2013, s. 224). 

 

Reklam måste motivera konsumenten att agera på det sättet som den önskar. Detta görs 

enklast genom att konstruera budskap utefter de värden som målgruppen anser är viktiga 

(Cox, 2013, s. 232–233). Eftersom flertalet konsumenter känner oro för miljön och vill 

konsumera mer hållbart, kan företaget formulera så kallade “gröna påståenden” (Chang, 2011, 

s. 19). Gröna påståenden kan handla om exempelvis förpackning, material, eller bevarande av 

energi (Chang, 2011, s. 23). Studier har visat att marknadsföring med gröna påståenden, 

genererar positiva attityder gentemot varumärket (Amnéus, 2011, s. 91–97; Chang, 2011, s. 

23). Att sammankoppla varumärket med något som står utanför varumärket (såsom 

hållbarhetsarbete), kallas för sekundära varumärkesassociationer (Amnéus, 2011, s. 91–97). 

Mest fördelaktigt är det att använda sig av starka och tydliga påståenden för att uppnå positiva 
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varumärkesattityder (Chang, 2011, s. 24). Ett exempel på hur budskapsprocessen konstrueras i 

McDonald’s hållbatrhetskommunikation är att de kopplar ihop vackra bilder på välmående 

landskap med varumärket och dess värderingar. Utgångspunkten i konstruktionen av 

budskapet är kundens positiva attityder gentemot hållbarhetsutveckling. Detta skapar i sin tur 

positiva varumärkesattityder för McDonald’s. Detta samband förklaras vidare i analysen. 

3.7.  Problematik  med  hållbarhet  inom  kommunikation  

Att sända gröna budskap har kritiserats och många menar att företag har dolda syften eller 

motivationer som pekar på egentliga försäljningsmål för att öka vinsten, att den verkliga 

avsikten inte är att skydda miljön. Företag som följer denna strategi får etiketten 

greenwashing (Barrios et al., 2017, s. 912). Denna typ av falsk marknadsföring kan vara 

medveten eller omedveten. Oavsett blir det underliggande problemet att en organisation, 

tillverkningsprocess eller produkt inte uppfyller de miljömässiga krav som de i sin 

marknadskommunikation säger sig göra (Wasik, 1996, s. 156). 

3.8.  Kognitiv  dissonans  och  kommunikation  

För att förstå problematiken som denna studie ämnar att utreda, det vill säga disharmonin 

mellan reklam som övertalande försäljningsstrategi och reklam som informativ 

hållbarhetskommunikation, är det viktigt att förstå hur begreppet kognitiv dissonans hör ihop 

med reklam. 

 

Vad ett varumärke kommunicerar och vad för bild de ger av varumärket blir det som 

mottagaren uppfattar som verklighet, det sanna. Amnéus (2011, s. 11) beskriver det som att 

”bilden av verkligheten är verkligare för oss än verkligheten”. Kognitiv dissonans uppstår när 

det som varumärket kommunicerar inte stämmer överens med verkligheten. För att kunna 

sortera det i hjärnan väljer den att kompensera för det som inte kongruerar. Detta sker genom 

att vi (1) ändrar åsikt om varumärket (Amnéus, 2011, s. 10); det är okej att säga sig vara 

hållbar, och att försöka påverka till konsumtion samtidigt, eller (2) bortrationaliserar (kognitiv 

dissonansreduktion) det som inte motsvarar varumärkets kommunikation (Amnéus, 2011, s. 

10); vi glömmer att McDonald’s uppmuntrar till ökad konsumtion. 

3.9.  Hållbarhetskommunikation  och  den  dominanta  sociala  paradigmen  

McDonald’s är ett kommersiellt företag och deras fortlevnad grundar sig på att kunderna 

fortsätter att konsumera deras produkter. Ur ett hållbarhetsperspektiv uppstår en viss 
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dissonans i hur väl positiva budskap om fortsatt konsumtion går att kombinera med budskapet 

om ekologisk och social hållbarhet. Kilbourne (2004, s. 187–208) har granskat hur dessa två 

faktorer samspelar och hur ett visst samhällsklimat påverkar hur vi ser på hållbarhet.  

I artikeln “Sustainable communication and the dominant social paradigm: can they be 

integrated” har Kilbourne (2004, s. 187–208) granskat hållbar kommunikation och grön 

marknadsföring ur ett makroperspektiv. Detta innebär att han har utgått från sociala 

hållbarhetsvärderingar och vad han kallar “the dominant social paradigm”. Begreppet 

paradigm innebär en samling normer, värderingar, vanor, åsikter eller liknande som 

tillsammans formar den världsbild som är vedertagen i ett visst samhälle. I artikeln är det den 

industriella västvärlden som granskas. Det är utifrån denna världsbild som samhället sedan 

beslutar om vad som är rätt och fel, fult och vackert, hederligt och ohederligt och så vidare. 

Ett paradigm är inte dominant för att det efterlevs av en majoritet av befolkningen utan för att 

det efterlevs av den grupp av befolkningen som är dominant, alltså ”rätt”, ”fin” eller liknande 

(Kilbourne, 2004, s. 194–195). 

 

Om en individ eller organisation uppmuntrar eller ägnar sig åt sådant som befinner sig utanför 

den dominanta sociala paradigmen riskerar de både att bli starkt ifrågasatta och få ett 

försämrat rykte. Kilbourne (2004, s. 204) menar att sociala paradigmer är robusta strukturer 

som är svåra att rubba eller förändra och att det därför finns lite rum för omformateringar och 

åsikter som anses radikala. Sådant som bekräftar paradigmen tillåts fortleva och inkorporeras 

som rätt, vackert eller hederligt medan det som utmanar den stöts bort som något fel, fult och 

ohederligt. Kilbourne menar att viss typ av mild grön marknadsföring accepteras av den 

rådande dominanta sociala paradigmen i väst på grund av att det inte i grunden hotar sättet vi 

lever på. I frågan om ekologisk hållbarhet, minskad konsumtion, återbruk och restriktioner 

upplever den dominanta sociala paradigmen, enligt Kilbourne, ett hot mot den sociala grund 

den vilar på, ekonomisk hållbarhet och industrialism (2004, s. 204–205). Killbourns artikel är 

intressant för vår studie på så sätt att den kan hjälpa till att förklara varför McDonald’s har 

valt att skapa sin reklam på det sättet de har. Att ha en förståelse för att sociala normer och 

strömningar påverkar kommunikation och produktion i ett visst land är en vital del i att förstå 

McDonald’s ståndpunkt i reklamproduktionen. 

3.10.  Länken  mellan  CSR  och  varumärket  

Om CSR är interagerat i företaget har det en stark påverkan på varumärkets image eftersom 

ett varumärke är allt som ett företag gör, både vad det gäller produkten de säljer och det 
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beteende som de har i förhållande till speciella frågor (exempelvis hållbarhet). Ett företags 

varumärke har därmed en direktlänk till det hållbarhetsarbete de gör, det ger ett värde till 

varumärket (Popoli, 2011, s. 425–426). 

 

Forskning visar att konsumenter tenderar att välja de varumärken som säger sig jobba med 

CSR (Drumwright, 1994, s. 1; Popoli, 2011, s. 425–426). Det är dock viktigt att ett företag är 

försiktig i sin kommunikation när den har som avsikt att informera om dess arbete med CSR, 

för att inte få greenwash-stämpeln. Vad företaget säger att de gör måste motsvara dess 

beteende, menar Popoli (2011, s. 425–426). Ett stort problem blir annars när konsumenterna 

betraktar CSR-initiativet som en möjlighet för företaget, att det enbart handlar om ett 

egenintresse snarare än för människornas och planetens välfärd. Med andra ord är 

kombinationen mellan varumärket, reklam, CSR och hållbarhet mycket komplex och känslig. 

Det är alltså fastställt att strategisk hållbarhetskommunikation ger varumärket en positiv bild, 

förutsatt att företaget verkligen jobbar med hållbarhet (Popoli, 2011, s. 425–426). 

3.11.  Filmen  som  effektiv  kommunikation  

Ett reklammedie som har ökat i popularitet är filmen. Reklamstudier identifierar olika 

funktioner i filmens upplevelse som gör den tilltalande som reklamplattform. Däribland ingår 

den högkvalitativa upplösningen, att självsegmenteringen av filmtema lockar till sig en viss 

publik och att skådespelarnas engagemang speglas i varumärket. Faktorerna ökar mottagarens 

engagemang, och skapar därmed en mer positivt inställd publik (Barrios et al., 2017, s. 913–

914). 

 

Film är en effektiv kommunikationskanal för meddelanden som framför hållbara budskap. Att 

sända ett budskap via film har också visat sig ha stor effekt på konsumenten eller mottagaren, 

då den ramar in det hållbara budskapet på ett positivt sätt (Barrios et al., 2017, s. 911–914). 

Filmen blir därmed ett givet val många företag som vill nå ut med sin kommunikation, 

däribland McDonald’s. 

 

Tidigare studier inom film och kommunikation tenderar att fokusera på publiken, hur de 

tolkar och tar emot budskapen. Det har dessutom, i större utsträckning, varit långfilm på 

biografer som granskats. Denna studie ämnar därför till att analysera sändaren av kortare 

reklamfilmer där budskapet är mer koncist. 
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3.12.  Grön  försäljningsretorik  

De Burgh–Woodman och King (2013) har gjort en analys av Toyotas reklam. Författarna 

argumenterar för att det finns en hållbarhetsdiskurs i Toyotas reklam och att reklamen deltar i 

en symbolisk utveckling av den diskursen. De menar att drivkraften till och utgångspunkten 

för reklamen är en oro för miljön och naturen. Problemet, menar författarna, är att denna 

”vanliga” diskursen blir underkastad den nya som formas, alltså en symbolisk bild av 

hållbarhetstänk. Studien visar att Toyotas reklam binder företagets produktion till 

diskussioner om hållbarhet. Den sammanför varumärket med hållbarhet på ett taktiskt vis. 

Författarna avslöjar därmed en hållbarhetstaktik, eller grön försäljningsretorik som de väljer 

att kalla det, som har funktionen att dölja den egentliga agendan (De Burgh-Woodman & 

King, 2013). 

 

Analysen är ett specifikt fall av och bevis på det problem som denna studie ämnar att vidare 

undersöka. Det är ett faktum att det finns ett dilemma inom hållbarhetskommunikation, och 

att det behöver undersökas djupare för att förstås. 

3.13.  Hållbarhet  i  reklam:  Coca-Cola-studien  

En studie som liknar den vi ämnar göra, och därför är att intressant att ta upp, är en analys av 

Coca-Colas globala kampanj ”Coca-Cola every bottle has a story”. Kampanjen består av 

filmer som analyserats genom en kritisk diskursanalys, CDA (Casaqui & Riegel, 2016). 

 

Resultatet av studien visar att Coca-Colas kampanj och kommunikationsstrategi, analyserad 

utifrån vad som är det “allmänt goda”, är relaterad till produktion och konsumtion av deras 

produkter. Hållbarhetsfrågan diskuteras i samband med att varumärket och produkten kopplas 

till det allmänt goda. Kommunikationen visar på en idé om frälsning i världen, en kollektiv 

produktion för allmänhetens bästa under företagets ledning. Varumärket framstår som 

huvudperson, och utvecklingen för hållbarheten sker under dess ledning (Casaqui & Riegel, 

2016). 

 

Studien talar om vad författarna kallar för ”konsumtionens retorik” och menar att Coca-Cola 

använder känslomässiga argument i reklamfilmerna för att fånga konsumenten. Genom bild 

och musik vädjar de till tittarnas känslor. De ”säljer” känslan av lycka och använder det som 

ett retoriskt knep. De framställer sin produkt som en länk mellan lyckliga människor och 

positionerar sig själva som en ”global happiness manager”. Som slutsats skriver forskarna att 
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Coca-Cola är ett varumärke som representerar konsumtion och att de utnyttjar bilden av ett 

hållbart arbete i sitt varumärkesarbete (Casaqui & Riegel, 2016). 

 

Artikeln undersöker varumärkets kommunikationsstrategi i förhållande till konsumtionen 

(Casaqui & Riegel, 2016). Som komplement ser vi därför att det är intressant att titta på vad 

som kommuniceras och syns i reklamfilmerna från ett annat av världens ledande varumärken. 

3.14.  Diskurser  om  företagande  och  grön  konsumtion  

Machin och Mayr (2012, s. 26) beskriver hur organisationer använder olika diskurser i sitt 

företagande. De förklarar det som att språket skapar olika dispositioner eller ämnen inom oss. 

Detta beror i sin tur på att organisationen, företaget eller personen som tänker genom 

diskurser om affärer eller företagande, tänker på dem själva, deras identitet och deras 

möjligheter genom den diskursen. Detta kommuniceras via olika språkliga och semiotiska val, 

och kan vara viktigt att undersöka för att förstå vad som representeras eller underförstås. 

Vissa av dessa aspekter undertrycks eller döljs för att legitimera en viss ideologi (Machin & 

Mayr, 2012, s. 26). 

 

Ytterligare en aspekt av diskursen om företagande är den om grön konsumtion. Grön 

konsumtion är tron på att, genom att köpa produkter som påstår sig vara hållbara, kan 

konsumenter minska skadorna som ohållbara produkter ger. Diskursen handlar också om att 

konsumenterna kanske till och med kan hjälpa till att ”rädda världen” genom konsumtion av 

hållbara produkter (Cox, 2013, s. 300). De som tänker i banor om företagande och försäljning 

kan alltså tillämpa diskursen om grön konsumtion för att skapa möjligheter. 

 

Eftersom McDonald’s är ett vinstdrivande företag är det möjligt att de tänker genom 

affärsdiskurser. De verktyg som Machin och Mayr (2012, s. 26) presenterar, kan därmed vara 

avgörande för att i sådana fall finna den diskursen i de språkliga och semiotiska val som de 

använt sig av. Det vore också intressant att se om diskursen om grön konsumtion syns i 

materialet. 

3.15.  Hållbarhet  och  lönsamhet  

För att besvara frågan om hållbarhet är en lönsam affär för företag och organisationer att 

lägga resurser på, utförde Eccles, Iuannu och Serafeim (2014) en studie på ämnet. Genom att 

granska 180 olika amerikanska företag kunde forskarna se att de företag som under 1990-
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talets första hälft frivilligt implementerade hållbarhetspolicys vid 2009 var mer effektiva, tog 

ett större hållbarhetsansvar och dessutom åtnjöt högre avkastning än de företag som inte 

implementerat dessa policys (Eccles et al., 2014). Som det nämnts ovan grundar sig 

västvärldens ekonomi på konsumtion och det går inte att förneka att de flesta kommersiella 

företag bedriver sin verksamhet med ekonomisk vinst som drivkraft. Att kunna påvisa att det 

går att göra detta och ändå utföra hållbarhetsarbete är mycket intressant för vår studie. Det 

innebär att företag inte kan hävda att ekonomisk vinst är en motpol till hållbarhetsarbete och 

en nödvändig bortprioritering till förmån för företagets fortlevnad, snarare tvärt om. 

 

Fördelningen i studien var hälften så kallade low sustainability-företag och hälften high 

sustainability-företag där de sistnämnda var de som hade investerat i hållbarhet. Det som 

kategoriserade high sustainability-företagen var att de alla hade en styrelse som var införstådd 

med hållbarhetsfrågor, andelsägare och intressenter som vad djupt engagerade och effektiva, 

en tydlig extern kommunikation om att det var långsiktiga vinster som andelsägarna 

investerade i, samt höga krav i processen att välja, mäta och övervaka det hållbarhetsarbete de 

redan utförde såväl som hög transparens i detta arbete (Eccles et al., 2014). 

 

Denna implementering av hållbarhetspolicys grundar sig i en mer modern form av 

risktagande, en insikt i att det finns olika typer av risktagande. Power (2004) beskriver så 

kallade första- och andrahandsrisker. Förstahandsrisker handlar om att kapital är materiellt 

bundet och att det finns risker med det, till exempel försenade leveranser. Andrahandsrisker 

handlar istället om att kapital är bundet till rykte och det finns ekonomiska risker även i det 

(Power, 2004, s. 58). Precis som Eccles et al. (2014) menar Power att en utbildad styrelse, 

engagerade andelsägare och höga kvalitetskrav är en viktig del i att bibehålla ett gott rykte. 

Power beskriver följaktligen att denna höga grad av utbildning, engagemang och kvalitet 

behöver implementeras av hela organisationen eftersom alla medarbetare tillsammans bidrar 

till varumärkesbilden (Power, 2004, s. 64). 

 

Slutligen menar Eccles et al. (2014) att high sustainability-företagen var överlägsna low 

sustainability-företagen när de kom till hur väl de lyckades på börsmarknaden. De menar att 

det är tydligt att hållbara investeringar och hållbar utveckling lönar sig även ekonomiskt 

(Eccles et al., 2014). 
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4.  Teoretiskt  ramverk  
Det teoretiska ramverk som kommer användas för att analysera materialet är MCDA, kort för 

multimodal kritisk diskursanalys. Vi kommer också använda retorik. Med dessa till hjälp vill 

vi identifiera och undersöka filmernas underliggande budskap, vad som ämnar förmedlas och 

vilket det bakomliggande syftet med filmerna är. Ramverken gör det möjligt för oss att göra 

en uttömmande analys och undersöka inte bara vad som kommuniceras verbalt utan också 

visuellt, eftersom visuella element – speciellt i film – används för att skapa mening och sända 

budskap. 

4.1.  Multimodal  kritisk  diskursanalys  som  teori  

MCDA är en avgrening av CDA, kritisk diskursanalys, och kan användas som både teori och 

metod, något vi ämnar göra i denna studie. CDA, vilken är den ursprungliga teorin, är främst 

nyttjat av lingvister och språkvetare för att analysera skriftlig text och talat språk. Fairclough 

(1995) ses som en av de främsta grundarna till teorin, och menar att utgångspunkten i CDA är 

att undersöka hur makt tillämpas och syns i genom språkanvändning. Teorin studerar de 

ömsesidiga effekterna av språkliga textegenskaper, där diskursens inre egenskaper utgör 

grundkomponenten i tolkningen. Fairclough menar att social praxis formas diskursivt, liksom 

de efterföljande effekterna av social praxis. Att inkludera den multimodala aspekten tillåter en 

mer extensiv analys då fler element granskas, såsom visuella tecken och rörliga bilder. Det 

finns vissa grundläggande skillnader mellan teorierna CDA och MCDA. Den förstnämnda 

fokuserar främst på att hitta och identifiera underliggande ideologier i text, främst skriven och 

talad sådan. MCDA grundas snarare på att dokumentera och beskriva teman i text (Machin & 

Mayr, 2012, s. 1–2). 

 

Enligt MCDA finns det språkliga resurser i all typ av text. Det kan till exempel innebära ett 

visst vokabulär eller särskilda grammatiska val (Machin & Mayr, 2012, s. 1). Dessa resurser, 

och framför allt författarens eller talarens val av dem, skapar konsekvenser som sträcker sig 

utanför texten själv. Resurserna formar det ramverk som inom MCDA kallas för ”diskurser”. 

Diskurser är tolkningar, idéer och åsikter, sedda ur ett visst socialt, kulturellt eller politiskt 

perspektiv, som avsändaren vill förmedla. Enkelt förklarat är diskurser visuella, verbala och 

språkliga “knep” som används för att leda mottagaren i en särskild riktning. Oavsett om de 

diskursiva valen är fullständigt medvetna eller inte formar de alltid ett eller flera budskap 

(Machin & Mayr, 2012, s. 30). De språkliga resurserna delas in i diskursiva teman som sedan 

underlättar analysen av texten som helhet (Wodak & Krzyżanowski, 2008, s. 208). Enligt 
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teorin är språk, ordval och uttryck både produkt och verkan av den sociala och kulturella 

samtid de presenteras i. Språket är alltså en konsekvens av de omkringliggande 

omständigheterna och vise versa (Machin & Mayr, 2012, s. 16). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att ‘text’ inom MCDA inte bara innefattar bokstäver och ord, 

talade och skrivna. Även visuella element är vitala för de meningsbärande resurserna. Tecken, 

ljud, symboler och färger har sociala och kulturella underliggande betydelser som bidrar till 

att föra fram ett budskap (Machin & Mayr, 2012, s. 30, s. 55). Antagandet att alla visuella ting 

också är meningsbärande tecken introducerades av teoretikern Peirce (1994, s.129–132) och 

kallas för semiotik. Detta är en teori som Barthes (1976, s. 120) senare under 1900-talet 

utvecklade. Peirce och Barthes talar om tecken som representanter för specifika objekt, något 

som står för något annat. Ett exempel skulle kunna vara en bild av en grön skog, som hos 

många svenskar har en semiotisk koppling till frihet, naturlighet och hållbarhet. Att visa upp 

bilder av just detta, i kombination med varumärkesnamnet McDonald’s skapar en semiotisk 

brygga mellan hållbarhet och McDonald’s. Enligt Peirce och Barthes lära skulle man alltså 

kunna visa upp en bild på de gyllene bågarna och den semiotiska kopplingen skulle bli frihet, 

naturlighet och hållbarhet. Det är på grund av denna bredd i tolkningsmöjligheter i 

kombination med vårt val av mediematerial, reklamfilm, som MCDA lämpar sig för vår typ 

av studie. 

4.1.1.  Teman  
För att praktiskt och konsekvent kunna granska de språkliga resurser som tillsammans med ett 

specifikt vokabulär, förekommer i text, delas de in i olika teman. Vilka dessa teman är 

varierar från studie till studie. Genom att göra tematiska indelningar, underlättas analysen av 

texten som helhet. Texter består, enligt MCDA, av semantiska nätverk som skapar en karta 

över hur de olika temana interagerar. Beroende på läsarens personliga erfarenheter och 

tolkningar får texten en mening färgad av vad dessa erfarenheter och tolkningar associeras till 

(Machin & Mayr, 2012, s. 103). Det finns många språkliga resurser som ur ett specifikt 

perspektiv får en sekundär betydelse. Det är också vanligt med diskurser som använder 

karakteristiska och osedvanliga språkliga resurser. På grund av detta går det att dra vissa 

slutsatser om språkliga resurser då man granskar dem ur ett specifikt perspektiv. När flera 

språkliga resurser återfinns i en diskurs kan de enligt den “semantiska kartan” sägas tillhöra 

ett gemensamt tema (Machin & Mayr, 2012, s. 31; Wodak & Krzyżanowski, 2008, s. 3). 
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4.1.2.  Lexikala  val  
En av grundstenarna inom MCDA är förståelsen för att avsändare alltid, oavsett 

bakomliggande intention med texten, fattar ett antal semiotiska val i sin kommunikation. Det 

rör sig ofta om specifika ordval, begrepp, eller visuella element för att skapa och/eller 

bekräfta den världsbild som avsändaren vill förmedla. Det är ett tillvägagångssätt för att lyfta 

fram, belysa och förstora positiva aspekter och tona ner och förminska negativa. Detta görs 

med en väl avvägd kombination av språkliga och visuella element för att försätta den berörda 

parten i en så fördelaktig position som möjligt. Dessa val kallas inom MCDA för lexikala val 

(Machin & Mayr, 2012, s. 30). 

 

Att hitta, identifiera och kategorisera de lexikala valen är centralt inom MCDA. Först då 

framträder vad som kallas lexikala fält. Fälten avslöjar ideér, åsikter och ideologier som inte 

nödvändigtvis var tydliga vid första anblick, som inte är uttalade av avsändaren själv och som 

först vid närmare analys går att identifiera – alltså direkta och indirekta budskap i texten. Ett 

lexikalt fält kan beskrivas som en karta eller en genväg till att förstå författarens 

bakomliggande intentioner eller ståndpunkt. Dessa ”kartor” skapar samband där det initialt 

inte finns något. Hund, byracka, vovve och jycke är alla namn på samma djur, men beroende 

på vilket författaren väljer, skapas en specifik ton. Att sätta samman ord såsom byracka, slum, 

tiggare och skräp skapar sedermera det lexikala fältet elände. Att förstå vad författaren vill 

förmedla med sin text är det självklara fundamentet i en textanalys, men det går även att 

uttömma intressant information ur det som avsändaren ville tona ner (Machin & Mayr, 2012, 

s. 47–49). 

4.2.  Retorik  
Den grundläggande drivkraften bakom retorik är avsikten att beröra. Med det följer ofta en 

vilja att vara sanningsenlig, trovärdig och auktoritär, något som Topping (2016, s. 2) anser är 

svårt att åstadkomma utan att också vara “smyckande”. Vad Topping syftar på är kärnan av 

vad retorik alltid har förmedlat, att det finns tre basala metoder för talaren att nå, beröra och 

mobilisera sina åhörare – logos, pathos och ethos. Logos handlar om att vara tydlig, logisk. 

Om åhörarna inte förstår vad som förmedlas förlorar även de mest välgrundade argumenten, 

och de mest pricksäkra liknelserna sitt värde (Topping, 2016, s. 3). Pathos talar till åhörarnas 

känslor, att få dem att känna vad du som avsändare hade för avsikt för dem att känna. Detta 

görs i två steg, först behöver de initiala känslor som texten ska förmedla identifieras, sedan 

behöver de korresponderas, på ett trovärdigt sätt, till publiken. Är budskapet att åhörarna ska 
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vara tacksamma, oroliga, ledsna eller glada, och hur ska talet på bästa sätt komponeras så att 

de verkligen, genuint ska känna så (Topping, 2016, s. 19)? Till sist, ethos som behandlar 

avsändarens karaktär, pondus, rykte och person. Att vara transparent, trovärdig, sanningsenlig 

och moralisk är av vikt för att de övriga metoderna ska få slagkraftighet. Åhöraren behöver 

känna en trygghet i att det som förmedlas görs med hens bästa i åtanke och att avsändaren 

otvivelaktigt står för sitt ord (Topping, 2016, s. 30). Retorikens metoder har överlevt, till viss 

del på grund av dess möjlighet att appliceras på moderna scenarion. Ovan nämnda exempel är 

sådana som kan och bör anammas av företag, organisationer och marknadsföringsavdelningar 

på alla ekonomiska nivåer. 

 

Retorik är, enligt Cox (2013, s. 63), möjligheten att upptäcka olika sätt att övertala. Att kunna 

övertala är användbart när man strävar efter någon typ av effekt eller något resultat. Ett 

retoriskt perspektiv fokuserar därmed på målmedvetna och följsamma ansträngningar att 

påverka attityder och beteenden genom kommunikation. Förutom att övertala, har retorik 

också funktionen att ändra eller forma verklighetsuppfattningar (Cox, 2013, s. 63). Det finns 

skäl att påpeka att övertalning kan riskera att ha negativ inverkan på mottagaren då hen kan 

uppleva att hen inte anses myndig att fatta egna välgrundade beslut. Istället kan det vara mer 

effektivt att som avsändare fokusera på att övertyga sin mottagare (Bergström, 2017, s. 163). 

 

Lester och Cottle (2009) har studerat hur bilder och filmer av klimat och miljö retoriskt 

presenteras i nyhetsmedier. Specifikt har de granskat hur visuell retorik komponeras för att 

försöka påverka mottagaren på det sätt nyhetskanalen önskar. Deras slutsats visar att 

nyhetsmedia tenderar att visa upp spektakulära, kaosartade och teatraliska bilder av miljöer 

och människor i kris, som dessutom är kulturellt betydelsefulla för en västerländsk publik. 

Denna typen av retorisk visualisering kan få kraftig påverkan på publiken som uppmuntras att 

tolka bild-meddelandet som en krissituation och sedermera agera därefter. Lester och Cottle 

menar också att publiken behöver vara medvetna om att dessa bilder är konstruerade för att 

väcka en specifik reaktion hos dem, och att de själva behöver reflektera över genuiniteten i 

bilderna. Detta är ett exempel på hur retorik används i studerandet av bilder i media och är 

därmed relevant för denna studie. 

 

Precis som med MCDA behandlar retorik inte bara talat eller skrivet språk, alla typer av 

kommunikation kan analyseras med retorikens hjälp, till exempel bilder (Bergström, 2017). 

Enligt Bergström bidrar bildmediet till en starkare upplevelse för mottagaren och beroende på 
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vad avsändarens intentioner med bilden är, använder hen olika typer av bilder. Det finns fyra 

huvudsakliga bildkategorier, vilka presenteras nedan. 

 

 
 De fyra bildkategoierena. 

 

Utifrån dessa fyra kategorier kan budskap komponeras, som på ett eller annat sätt attraherar 

och engagerar mottagaren. Inom klassisk retorik finns ett antal verktyg för att lyckas med 

detta. Några av dem kan konverteras och appliceras även på bilder. Bergström (2017, s. 163) 

talar om fyra typer av bilder som alla har en retoriskt språklig motsvarighet. Den presentativa 

bilden är informativ och visar, illustrerar, lyfter fram eller presenterar. De metonymiska 

bilderna belyser det svårförklarade med hjälp av något enkelt och konkret, bilden blir en 

representant för något större. Till exempel, ett kors blir en representant för kristendom. 

Synekdoken påvisar och bevisar. Delen får stå för det hela, eller tvärt om. De metaforiska 

bilderna jämför med något som kan ge en klarare bild av det vi vill förmedla. En bild på en 

gepard kan stå för fart, smidighet eller styrka och symbolisera en idrottsman. När en 

bildkategori kombineras med en bildtyp skapas ett nytt budskap och det slutgiltiga resultatet 

blir en text med nya och unika tolkningsmöjligheter beroende på vem som granskar den 

(Bergström, 2017, s. 163). 
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4.3.  Sambandet  mellan  MCDA  och  retorik  

Kopplingarna mellan MCDA och retorik syns bland annat i deras gemensamma fokus på talat 

och skrivet språk, konsekvenserna av talarens eller författarens språkliga val samt hur 

omkringliggande omständigheter påverkar det slutgiltiga resultatet. MCDA fungerar som en 

grund för att granska språkanvändningen i McDonald’s hållbarhetskommunikation, medan 

retoriken kompletterar med granskning av retoriska grepp, vilka avser att ändra 

verklighetsuppfattningar, beteenden och attityder hos mottagaren. Kombinationen av teorierna 

bidrar till en mer uttömmande och nyanserad undersökning av McDonald’s 

hållbarhetskommunikation. 
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5.  Metod  och  material  
Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) används även som studiens metod. Detta kapitel 

presenterar metoden och hur den använts. Vi diskuterar metodkritik, studiens validitet och 

reliabilitet. Materialet för studien redovisas, men också hur det använts och analyserats. 

5.1.  Material  och  urval  
Materialet som studien grundar sig på är reklamfilmer från restaurangkedjan McDonald’s. 

Filmerna tillhör kampanjen ”Stora nog att göra skillnad” (McDonald’s, 2019g), varav tre av 

fem filmer kommer att analyseras i studien. De tre utvalda filmerna är mellan 30 och 40 

sekunder långa och kommunicerar McDonald’s hållbarhetsarbete på olika vis. Filmerna 

laddades upp på internet mellan oktober 2018 och september 2019, och vänder sig till 

företagets alla intressenter. Filmerna är döpta till ”Lokala och globala”, “Laddstationer” och 

”Sveriges största läsfrämjare” och behandlar ekologisk och social hållbarhet ur olika 

perspektiv. En berättarröst beskriver i filmerna hur McDonald’s bidrar till en mer hållbar 

utveckling för landet. Rösten talar om företagets hållbarhetsinitiativ som bidrar till, bland 

annat, minskat matsvinn och fler barn som läser böcker. Filmen “Lokala och Globala” visar 

en bikupa på ett av restaurangernas tak, personer som plockar skräp längs med en sjökant, ett 

fågelperspektiv på en lastbil som kör genom Stockholm och en man som, via en pekskärm, 

beställer mat som sedan äts inne i restaurangen. Den andra filmen, “Laddstationer”, illustrerar 

en bil som åker genom ett svenskt landskap. Bilen stannar vid McDonald’s laddstation och 

föraren sörplar i sig en dryck medan bilen laddar. Innan bilen kör vidare, plockar föraren upp 

en matbeställning i restaurangens drive-in. Den sista filmen, ”Sveriges största läsfrämjare”, 

skildrar en skola, barn som leker och en maskin som trycker barnböcker. Slutligen visas 

restaurangen där en flicka äter en hamburgare och läser en bok. 

 

Materialurvalet har skett i två steg. Först tittade vi på alla filmer för att sedan göra ett urval av 

kampanjen. Totalt är tre av fem filmer från kampanjen inriktade på ekologisk hållbarhet, och 

två på social hållbarhet. Därför valdes två filmer om ekologisk hållbarhet, och en om social 

hållbarhet till att få representera kampanjen i studien. Ahrne och Svensson (2015, s. 184) talar 

om urvalet av material och betonar att ”texterna väljs med hänsyn till vilken diskurs man vill 

spegla”. Materialet är alltså valt för att spegla de delar av hållbarhet som studien inriktar sig 

på, ekologisk och social hållbarhet, och de diskurser som finns bland dem. Materialet visar 

därmed på en variation och bredd av McDonald’s hållbarhetskommunikation. Vi har 
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dessutom valt att titta på hela filmerna och att alltså inte valt ut vissa delar av dem. Detta 

eftersom filmen som helhet bidrar till det slutgiltiga budskapet som förmedlas (Cox, 2013, s. 

224), och att det är som helhet mottagaren ser filmen. Vidare tas inte någon del ur dess 

kontext, vilket, enligt Ahrne och Svensson (2015, s. 175), är helt centralt för en diskursanalys. 

Eftersom studien avser att undersöka hur hållbarhet kommuniceras i reklamfilmerna, är det 

fördelaktigt att det finns skillnader i materialet eftersom det bidrar med en bredd och på så vis 

fångar många synvinklar. Genom att enbart analysera tre filmer, istället för fem, kan vi ägna 

mer tid till dem och därmed analysera dem närmre, vilket bidrar till ett mer korrekt resultat. 

Det finns inga övriga skäl till att två filmer exkluderades. 

5.1.1.  Insamlingsmetod  
Materialet återfanns på McDonald’s webbsida under fliken ”hållbarhet”. Som en del av det 

analytiska arbetet genomfördes en transkribering av materialet. Detta för att förenkla 

analysarbetet om vad som uttryckligen kommuniceras i reklamfilmerna. Transkriberingarna 

följer Forkbys (2007, s. 98) transkriberingskoder om exempelvis samtidigt tal (symboliseras 

genom en * på var sida om uttrycket) eller ohörbart/borttaget tal (symboliseras genom […]). 

Egna anteckningar, såsom visuella faktorer, sätts inom hakparentes enligt följande exempel: 

[klipp på blå himmel]. I övrigt transkriberas det talade språket i skriftspråk för att underlätta 

läsningen. Eftersom filmerna, till störst del, består av en berättarröst till visuella klipp kan 

transkriberingen bortse från exempelvis mimik och gester, medan den tar hänsyn till pauser 

och betoning. Transkriberingen är nedtecknad så noga som möjligt, men att ha med allt är 

varken genomförbart eller nödvändigt eftersom filmerna finns tillgängliga att titta på under 

hela analysperioden. 

5.2.  Multimodal  kritisk  diskursanalys  som  metod  

Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) används även som studiens metod. Metoden bidrar 

till att underliggande budskap, dolda ideologier och latenta diskurser kan synliggöras. Syftet 

med MCDA är att denaturalisera idéer och förgivettagna antaganden som kan vara gömda i 

texten (Machin & Mayr, 2012, s. 9–10). MCDA används för att analysera kommunikativa 

händelser, som inte enbart består av texter utan som även inkluderar visuella element (Machin 

& Mayr, 2012, s. 6). MCDA understryker att kommunikation inte enbart innefattar det som 

faktiskt uttrycks, utan att mycket av betydelsen också återfinns i dolda element. Eftersom 

denna studiens material är visuellt och har syftet att förmedla ett budskap lämpar det sig att 

analysera utifrån metoden MCDA. 
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Diskursanalysen avslöjar hur sändaren av kommunikationen, i detta fall McDonalnd’s, 

använder språk (verbalt, skrivet, visuellt och grafiskt) för att skapa mening (Hansen & 

Machin, 2019, s. 115). Hansen och Machin menar att kommunikation, i vissa fall, är avsedd 

till att övertala personer att tänka på saker på ett specifikt sätt. Sändaren kan även försöka 

manipulera människor och dölja de egentliga intentionerna. Genom att använda MCDA som 

metod synliggörs de språkliga val och element som använts för att uppnå specifika 

kommunikationsmål (Hansen & Machin, 2019, s. 115). Hansen och Machin (2019, s. 116) 

argumenterar vidare om att diskursanalysen används för att undersöka hur man använder 

språket för olika syften. Det kan vara tydligt att en sändare försöker få mottagaren att tänka på 

ett specifikt sätt, men inte hur de gör för att få mottagaren att tänka så. Det handlar om hur 

språket används för att konstruera meddelanden (Hansen & Machin, 2019, s. 117). För att 

svara på studiens frågeställning om hur McDonald’s kommunicerar är det alltså avgörande att 

förstå hur meddelandet konstrueras, vad för latenta budskap som finns – synligt eller osynligt 

– i kommunikationen, och till slut vilka diskursiva teman som framkommer. 

 

MCDA används i denna studie för att bryta ner texterna (reklamfilmerna) till språkliga 

resurser för att sedan analysera deras språkliga val. Vi tillämpar MCDA för att identifiera 

underliggande och dolda budskap, för att ta reda på hur McDonald’s egentligen 

kommunicerar hållbarhet. Metoden hjälper oss att undersöka hur reklam förhåller sig till 

hållbarhetskommunikation. En analys av hållbarhetskommunikationen från ett stort företag, 

bidrar med teoretisering om hur hållbarhetskommunikation förmedlas via reklam. 

 

Även om en MCDA inte kan tala om vad sändarens exakta intentioner med kommunikationen 

är, kan det ge information om de kommunikativa val som använts, vilket i sin tur kan avslöja 

sändarens motiv. Därmed kan studien diskutera hur McDonald’s reklamfilmer kommunicerar. 

5.2.1.  Analysschema  
Ett analysschema har utformats för att ge stöd åt analysen. Schemat utgår från teorierna, det 

vill säga MCDA och retorik, vilket bidrar med analysverktyg som används för att granska 

McDonald’s hållbarhetskommunikation. Schemat är utformat och anpassat för att kunna svara 

på studiens frågeställningar, men har inspirerats av Bergströms (2017, s. 214) analysschema 

för visuell kommunikation, Carlsson och Koppfeldts (2008, s. 116; s. 130) mall för retorisk 

analys av reklam och modell för diskursanalys. Även Ahrne och Svensson (2015, s. 172) har 

formulerat ett antal analysfrågor för diskursanalyser, som likaså agerade stöd i utformningen 
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av analysschemat. Studiens analysschema återfinns som bilaga. 

 

”Kunskap om avsändaren och vad denna kan tänkas vilja hävda kan ge hjälp vid tolkningen” 

och ”vem avsändaren är, vilka mottagarna är och sammanhanget för framförandet ger ledning 

för analysen av ethos”, skriver Ahrne och Svensson (2015, s. 173). På liknande sätt resonerar 

Hall (1980) om både sändaren och mottagaren. Han menar att innehållet som sändaren avser 

för meddelandet inte nödvändigtvis överensstämmer med mottagarens tolkning av det. 

Mottagaren, som avkodar meddelandet, är inte passiv. Betydelsen av meddelandet bildas 

alltså tillsammans med mottagaren och dess erfarenheter. Eftersom reklamfilmerna kommer 

från samma avsändare, och mottagaren av filmerna också är densamma, finns frågor om dem 

inte med i analysschemat. En beskrivning av avsändaren, McDonald’s, finns under rubriken 

”bakgrund”. Däremot avsätts en inledande del i analysen till att förklara mottagaren och 

kommunikationens sammanhang, eftersom det är viktigt för både förståelse och tolkning. 

 

Efter utformningen av analysschemat utförde vi en pilotstudie på en liten del av materialet. 

Detta görs för att testa om analysfrågorna och analysteknikerna fungerar för materialet (Ahrne 

& Svensson, 2015, s. 174). Därefter gjordes en justering av schemat där det som inte gick att 

appliceras på materialet togs bort. Vidare utfördes en analys på varje utvald film, vilket senare 

visade gemensamma mönster eller teman. Temana diskuteras slutligen för att se vad 

McDonald’s hållbarhetskommunikation egentligen kommunicerar. Det är viktigt att 

argumentera för de tolkningar som görs vid en MCDA, eftersom det inte enbart finns ett sätt 

att tolka på (Ahrne & Svensson, 2015, s. 174). Vi förstår därmed att analysen innehåller våra 

egna tolkningar, som ett sätt att tolka. Vi presenterar och argumenterar därför varför resultatet 

bör förstås på det sättet som vi valt, och inte ett annat. 

 

Analysschemat innehåller begrepp hämtade från MCDA och retorik. Dessa presenteras under 

rubriken ”analysverktyg” nedan. Schemat består även av frågor som besvaras under analysen. 

Till att börja med ställs frågor om vad som skildras i filmerna och vad som påstås 

uttryckligen. Detta svarar på det som uppfattas av mottagaren direkt och som inte kräver 

djupare analys för att förstås. Frågorna visar också specifika påståenden som företaget vill 

föra fram. Vi tittar också på hur berättarrösten samspelar med texten, eftersom den egentliga 

texten är interaktionen mellan dessa. Den djupare analysen innefattar frågor om filmernas 

argument, vad som underförstås och förutsätts i resonemanget samt vad som utelämnas och 

trängs undan. Till sist svarar vi på frågan om vad filmernas syften var. Dessa frågor avslöjar 
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filmernas implicita betydelser och underliggande budskap, sådant som sändaren kanske 

avsiktligt försökt dölja. 

5.2.2.  Analysverktyg  
Begreppet lexikala val används ur två aspekter i analysen. Dels undersöks de lexikala valen 

språkligt utifrån centrala ord och uttryck, dels görs en ikonografisk analys av de visuella eller 

semiotiska lexikala valen. Här tittar vi närmre på hur visuella element, såsom objekt och 

miljö, signalerar sådant som inte är tydligt. Vi analyserar också vilka element som används 

primärt och vad som visas i bakgrunden. Enkelt beskrivet är lexikala val alltså valen av de ord 

eller bilder som används i kommunikationen. Valen formar budskapet, det som avsändaren 

vill förmedla. En analys av de lexikala valen bidrar till att man kan se indirekta betydelser och 

underliggande åsikter i kommunikationen (Machin & Mayr, 2012, s. 30). 

 

Nästa begrepp är överlexikalisering. När ett ord eller en bild är ”övernärvarande” och används 

mer än vad som är förväntat kallas det för överlexikalisering. Överlexikalisering av ord och 

bilder kan ses som bevis på att sändaren försöker övertala någon om något (Machin & Mayr, 

2012, s. 222). Det ord eller den bild som sägs eller visas ofta, eller som används i ett 

sammanhang där den inte krävs för förståelsen, kan därmed skvallra om vad avsändaren vill 

övertala mottagaren om. I denna studie analyseras både de ord och bilder som används i 

filmerna för att tyda vad McDonald’s försöker övertala om. 

 

De retoriska grepp som analyseras i filmerna är pathos, ethos och logos. Det undersöks även 

om filmerna är informativa, explikativa, direktiva, expressiva, presentativa, metonymiska, 

synekdokiska eller metaforiska. Beskrivningar av dessa begrepp finns under rubriken ”retorik” 

i teorikapitlet. 

 

Semiotiska resurser kan användas för att skapa mening, men också för att undvika vissa typer 

av åtaganden. Olika semiotiska resurser tillåter att vissa kvaliteter utelämnas, och andra 

kommuniceras mer specifikt (Machin, 2013, s. 350–351). Med begreppet utelämning menas 

alltså vad som väljs att inte berätta om. Genom att undersöka vad som utelämnas i 

McDonald’s hållbarhetskommunikation kan vi se vad de valt att inte tala om.  

 

Även konnotation analyseras i studien. Machin och Mayr (2012, s. 219) beskriver konnotation 

som den association ett ord eller visuellt element skapar. Det kan beskrivas som att 
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konnotationen är det som ger ordet eller det visuella elementet en mening, en betydelse. Ett 

exempel är ordet ”stol” som enbart betyder stol, något man sitter på. Ordet ”demokrati” får 

däremot betydelsen ”ett sätt att organisera samhället och politisk makt”. Konnotation är därför 

en viktig del i att avslöja diskurser, eftersom något kan kommuniceras utan att det sägs öppet 

(Machin & Mayr, 2012, s. 219). I denna studie används konnotationer för att upptäcka den 

mening eller betydelse som de språkliga valen kommunicerar. 

 

Ytterligare ett begrepp är rekontextualisering. Detta är när språket används för att omvandla 

händelser och praxis där element ändras, ersätts eller förenklas. Ett exempel på en 

rekontextualisering är en bild av en kvinna som håller i en planta. Plantan representerar vår 

ohållbara miljö och kvinnan representerar människans ansvar. Det som tas bort är vem som 

gör skadan, vad som skadas och vad åtgärden kan vara (Machin & Mayr, 2012, s. 223). 

Språket sätts i en annan kontext. Det representerar utan att ge en tydlig redogörelse för 

händelser eller rimlig bedömning av information. Språket representerar istället genom en 

process för abstraktion, tillägg och radering (Machin, 2013, s. 352). 

 

Strukturella motsatser refererar till att en åsikt används för att antyda dess motsats, som inte 

finns i texten. Exempelvis beskrivs brottslingar som elaka och omoraliska, vilket antyder att 

resten av samhället är det motsatta, det vill säga goda och moraliska. En ledningstext som 

hänvisar till vikten av att vara dynamisk och innovativ, betyder att personalen måste vara 

motvilliga till förändring. Det motsatta förhållandet nämns inte i texten, utan är något som 

underförstås (Machin & Mayr, 2012, s. 224). Strukturella motsättningar bidrar med indirekta 

beskrivningar och betydelser av det som inte nämns i McDonald’s filmer. 

5.2.3.  Metodkritik  
Den kritik som MCDA har fått innefattar i allmänhet dess analytiska tillvägagångssätt. 

Kritikerna pekar på att de som gör analysen, analytikerna, gör ett urval av material som de sett 

någon typ av problematik i. Därefter förklaras språkliga val i texten, för att sedan klargöra det 

som inte var tydligt från början så att diskurserna och ideologierna, som kanske var gömda, 

blir tydliga. Kritikerna menar att metoden är för selektiv, partiell och kvalitativ och att 

analytikerna väljer material utefter vad de vill se som resultat. Detta bidrar senare till att 

analytikerna enbart inkluderar vissa av de språkmönster som texten innehar, vilket enbart gör 

analysen till ett komplement till det som analytikern beslutat om i förväg (Machin & Mayr, 

2012, s. 208–215). Widdowson (1995, 1998, refererad i Machin & Mayr, 2012, s. 210) menar 
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att CDA är en tolkningsmetod, snarare än analysmetod. Han påpekar också att CDA gynnar 

vissa betydelser av texter, medan den ignorerar andra. Kritiken som riktats mot CDA går även 

att applicera på MCDA (Machin & Mayr, 2012, s. 209). 

 

För att tillämpa kritiken ovan på denna studie, kan man konstatera att vi har haft en kritisk 

inställning till hållbarhetskommunikation i forumet för reklam. Machin och Mayr (2012, s. 

208) argumenterar dock för att poängen med MCDA är just den, att kritisera, avslöja och 

diskutera de ideologier och diskurser som är problematiska i samhället. Metoden tolkar texter 

på uppdrag av mottagaren, som kanske är ovetandes manipulerad av sändaren. I det bredare 

sammanhanget, är det ett faktum att studier utförda genom CDA eller MCDA, har lett till att 

viktiga frågor diskuterats. Metoderna uppmuntrar människor till att uppmärksamma de 

diskurser som omger dem i deras vardag (Machin & Mayr, 2012, s. 212–215). 

 

För att svara på kritiken om att uppmärksamma vissa språkmönster och att bortse från andra, 

valde vi att utforma ett analysschema som bestämmer vad vi ska titta efter. Analysen är alltså 

utförd med bestämda analysverktyg från MCDA, vilket gör undersökningen till mer än bara 

tolkningar (Machin & Mayr, 2012, s. 210). Analysschemat förklarar hur filmerna är 

analyserade och bidrar till att analysen kan genomföras igen. 

 

Materialet eller studieobjektet valdes inte på grund av att studiens problematik syntes i det. 

Om syftet hade varit att få fram ett resultat, som tydligt bekräftar problematiken, hade det 

varit mer fördelaktigt att välja ett företag som fått kritik för sin hållbarhetskommunikation. 

Istället valdes McDonald’s, som varken blivit hyllade eller kritiserade, men som är stort och 

därför påverkar andra företag. Våra intentioner har varit att vara så neutrala som möjligt, för 

att på riktigt se vad som kommuniceras, för att sedan diskutera samhällsproblemet vidare. 

Eftersom MCDA används för att klargöra konstruktionen av kommunikation (Machin & 

Mayr, 2012), är metoden avgörande för förståelsen och utvecklingen av den. Det bidrar med 

kunskap om hur man i framtiden skapar hållbarhetskommunikation på ett bättre sätt. Det 

skapar diskussion och teoretisering om ämnet som blir en del av en potentiell förändring i 

samhället. Att använda MCDA som metod i denna undersökning anses därför som passande. 

5.2.4.  Validitet  och  reliabilitet  
För att visa på en medvetenhet om kvalitativa metoder och de svagheter som kan föreligga, 

presenteras här studiens validitet och reliabilitet. Måttet på hur väl metoden mäter det som den 
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avser att mäta kallas för validitet. Man kan också tala om relevans eller användbarhet. 

Studiens repeterbarhet eller trovärdighet kallas för reliabilitet. En studie med god reliabilitet 

får samma resultat varje gång den utförs (Rienecker & Stray Jørgensen, 2018, s. 275). 

 

Det finns inga generella regler för hur en kvalitativ studie uppnår god kvalitet. Det är viktigt 

att förstå att validitet och reliabilitet, i detta sammanhang, handlar om att beskriva hela 

forskningsprocessen så att läsaren av studien själv kan bedöma kvaliteten (Patel & Davidson, 

2019, s. 137). Det finns dock några få anvisningar om vad som kan hjälpa en kvalitativ studie 

att uppnå god kvalitet. Det innebär att man utgår från teorier och metoder, och att man 

transparent beskriver hur studien är genomförd (Ahrne & Svensson, 2015, s. 126). För att 

komma ifrån att det är vi som tolkar och beskriver verkligheten har vi varit noggranna med att 

ta utgångspunkt i vårt analysschema. Schemat i sig är, som ovan nämnt, inspirerat av tidigare 

forskning och innehåller centrala begrepp från teorierna. För att uppnå god reliabilitet har vi 

lagt stor vikt vid att systematiskt presentera vårt tillvägagångssätt och att transparent redogöra 

för våra tolkningar. Vi argumenterar även om varför våra tolkningar är de mest troliga, vilket 

enligt Patel och Davidson (2019, s. 134) är avgörande för kvaliteten i en studie. Detta kallas 

för kommunikativ validitet; analytikerna presenterar sina tolkningar så att läsaren kan bilda en 

egen uppfattning om tolkningarnas trovärdighet (Patel & Davidson, 2019, s. 136). 

5.3.  Metodreflektion  

Denna studie är kvalitativ och har syftet är att tillföra resonemang, främst genom kritisk 

analys. Vi anser att den valda metoden fungerade bra för studiens syfte, frågeställning och 

material, då den hjälpte till att ge svar på frågeställningarna. Även analysen fungerade väl och 

passande analysverktyg användes. Inga större problem uppstod under tidens gång, tack vare 

att vi var väl pålästa om metoden både från metodlitteratur och tidigare forskning. 

 

Som studieförfattare och analytiker har vi haft en utgångspunkt för studien; många 

organisationers kommunikation överensstämmer inte med deras handlingar. Detta är ett 

faktum, som vi vet förekommer i landet och som har fått ett eget begrepp, greenwashing. I 

och med denna utgångspunkt och våra förkunskaper om hållbarhetskommunikation, har vi 

kritiskt granskat materialet. Det kan därför hävdas att våra tolkningar har påverkats av detta. 

Även om det har funnits en ambition om att vara helt objektiva i undersökningen, är det en 

omöjlig uppgift oavsett vem som utför analysen. Vi har däremot vidtagit åtgärder för att 

resultatet ska bli så opartiskt och korrekt som möjligt. Analysschemat är ett exempel på en 
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sådan åtgärd, som har styrt vad vi ska titta på och hur vi ska se på analysmaterialet. 

Analysschemat var dessutom inspirerat av andra forskares scheman. Trots detta, kan det 

argumenteras för att våra tolkningar, som inte är fullständigt objektiva, är en tillgång för 

analysen. Detta eftersom vi båda är utbildade inom kommunikation och har kunskap om hur 

skapandet av reklam går till, men också eftersom vi är konsumenter och tidvis kunder hos 

McDonald’s. Ur det perspektivet kan vi bidra med en bild av vad Amnéus (2011, s. 11) 

refererar till som verkligheten. Även utgångspunkten om greenwashing fick agera stöd för den 

kritiska analysen. 

 

Eftersom McDonald’s är ett etablerat företag som har arbetat med reklam i olika form i många 

år, har vi sett och mottagit kommunikation av dem tidigare. Detta bidrar till att vi har 

förkunskaper om företaget som kan ha påverkat våra tolkningar av materialet. Dessa bör dock 

inte påverka analysresultatet eftersom vi enbart analyserat det utvalda materialet, utefter det 

utsatta schemat. 

5.3.1.  Reflektion  över  insamlingsmetod  
Som nämnts ovan, samlades materialet in via McDonald’s egen webbsida där de har en flik 

för hållbarhet. Filmerna fanns tillgängliga under hela analysperioden. 

5.3.2.  Reflektion  över  analysmetod  
Till att börja med valde vi att transkribera materialet, vilket gick snabbare än förväntat tack 

vare Forkbys (2007) transkriberingskoder. Det underlättade även analysen, eftersom det 

exempelvis gick enkelt att hitta överlexikaliseingar. 

 

I analysprocessen fick vi börja med att utveckla de begrepp som fanns i analysschemat. De 

behövde bli tydligare och mer specifikt beskriva vad de undersökte. Vi utvecklade även 

teorikapitlet då vissa begrepp inte fanns med där. Tilläggen skapade en röd tråd genom 

studien, och teori- och metoddelarna kunde ge bättre stöd åt både analysschema och 

analysresultat. Även analysschemat fick justeras efter pilotstudien utförts, eftersom vissa 

analysfrågor gick in i varandra och gav samma svar. Frågorna kunde då sättas ihop till en, 

eller tas bort helt från schemat i de fall som de inte gav något till analysen. 

 

En sista utmaning med analysen var att vi befann oss på varsin sida av jorden, en i Sverige 

och en i USA. Analysen som annars skulle genomförts ihop, gjordes separat, individuellt, för 
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att sedan diskuteras över telefon. Detta gjorde dock att vi kunde se fler aspekter, och att vi inte 

blev påverkade av varandra. Dessutom upptäckte vi att vi, överlag, hade tolkat filmerna på 

samma sätt, vilket vi anser ökar trovärdigheten och reliabiliteten. 
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6.  Analysresultat  
I detta kapitel presenteras inledningsvis en kort beskrivning av mottagaren för att vidare 

diskutera de teman som återfunnits i materialet. Temana är: diskursen om grön konsumtion, 

konsumentens roll och McDonald’s som hållbarhetshjältar. 

6.1.  Mottagaren  

Det är det inte bara McDonald’s befintliga kunder som kommer i kontakt med filmerna i 

kampanjen ”Stora nog att göra skillnad”, utan också alla deras övriga intressenter. De aktuella 

filmerna lades upp på McDonald’s youtube-kanal och finns därför tillgängliga för hela 

världens uppkopplade befolkning. På kanalen står det att filmerna är gjorda som TV-reklam 

och att de finns tillgängliga på youtube så kunden kan “se våra filmer när du vill, precis hur 

många gånger som helst” (McDonald’s, 2016). 

 

Filmerna finns alltså tillgängliga för mottagare i princip överallt där internet finns tillgängligt. 

Mottagaren kan stöta på filmerna på bussen, i hemmet, på gymmet, i sommarstugan eller ute 

på stan. Algoritmer, koder och “kakor” gör att vi som mottagare är mer eller mindre troliga att 

stöta på filmerna men konkret är alla svenskar som äger eller stöter på en skärm en potentiell 

mottagare av filmen och sedermera kund till McDonald’s. Detta ställer högre krav på det 

material och meddelande som McDonald’s presenterar. Det behöver fånga uppmärksamhet i 

en situation med mycket övriga intryck, som på en shoppinggata eller i ett flöde på sociala 

medier. Det behöver bekräfta de som redan är McDonald’s kunder, övertala de som inte är 

det, och övertyga de som väljer mellan olika kedjor att McDonald’s är det bästa valet. 

6.2.  Teman  

Utifrån empirin har vi identifierat tre teman. Var för sig pekar temana ut diskursiva val i 

McDonald’s språkanvändning som bidrar med djupare förståelse för det bakomliggande 

budskapet. För att förstå texten som en helhet behöver man också göra kopplingen mellan 

temana – förstå hur de interagerar. Enligt MCDA görs detta via ett semantiskt nätverk (Wodak 

& Krzyżanowski, 2008). Vi har granskat materialet kvalitativt och kommer därför bortse från 

möjliga personliga associationer, istället utgår vi ifrån tidigare forskning. Detta ger oss en 

“karta” utifrån vilken vi avläser de dolda, men egentliga, meningarna av filmerna. I bilden 

nedan har vi skapat ett semantiskt schema för att på ett överskådligt sätt visa hur de olika 

temana är kopplade till varandra. Där kopplas även några av de tidigare nämnda begreppen till 

temana. 
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Semantikst schema. 

6.2.1.  Diskursen  om  grön  konsumtion  
Det första temat är diskursen om grön konsumtion. Flera av de visuella och språkliga val som 

används i filmerna tyder på en uppmuntran till att konsumera företagets produkter på ett eller 

annat sätt. Intressant är att det aldrig påstås uttryckligen att mottagaren av filmen bör 

konsumera, utan att det snarare framkommer som ett latent budskap. 

 

Till att börja med avslöjar de lexikala valen att reklamfilmerna fokuserar på och syftar till att 

kunden ska handla (konsumera) McDonald’s produkter. Berättarrösten hälsar, i varje film, 

mottagaren välkommen till att besöka restaurangen. Språkmässigt betonas orden 

”välkommen” och ”McDonald’s”, samtidigt som de visuella eller semiotiska valen förstärker 

budskapet genom att visa en bild på logotypen och restaurangen såsom en besökare ser den. 

Faktumet att logotypen ofta visas i samband med ”hållbara initiativ” och bilder på miljön 

bidrar till att varumärket kopplas ihop med ekologisk hållbarhet. Detta skapar, i sin tur, 

sekundära varumärkesassociationer (Amnéus, 2011, s. 91–97) och positiva 

varumärkesattityder (Chang, 2011, s. 24). Även berättarrösten talar uttryckligen om en given 

koppling mellan McDonald’s och hållbarhet. Att visa logotypen ofta är inte för att tala om 

vem avsändaren av filmen är, eftersom det då skulle räcka med den presentationen en gång. 

Användandet av det visuella elementet är därför en överlexikalisering som tyder på att 

McDonald’s försöker övertala mottagaren. Ett exempel på detta visas nedan. 
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Exempel ur transkriberingen från “Lokala och Globala”. “Välkommen till McDonald’s” betonas och bilder 

på logotypen visas. 
 

Vidare används retoriska grepp för att argumentera om att man bör handla hos företaget. 

Främst syns logos i form av siffror och statistik för att spela på mottagarens förnuft. 

Återkommande är också det centrala påståendet om att McDonald’s tar initiativ för en hållbar 

utveckling, att de gör det bra och att de ska fortsätta göra det bra, men för att de ska kunna 

fortsätta måste kunderna hjälpa till genom att konsumera deras produkter. I filmen om 

laddstationer förmedlas att man ska ta en ”hållbar paus” hos McDonald’s, konsumera grönt, 

under tiden som bilden laddas. I filmen ”Sveriges största läsfrämjare” talar de om att kunden 

kan köpa en Happy meal, och på så vis få barn att läsa mer. Kravet att konsumera är 

återkommande och presenteras som något som är bra för hållbarhetsutvecklingen. 

 

Filmerna är genomgående direktiva eftersom de syftar till att framföra budskapet ”handla hos 

oss, så kan du hjälpa oss att hjälpa miljön”. De är också presentativa då de visar McDonald’s 

hållbarhetsansvar. Kombinationen att presentativt visa, för att direktivt framföra en viss poäng 

indikerar att de försöker övertala. Detta görs genom att stärka kopplingen mellan hållbarhet 

och konsumtion. 

 

Diskursen om grön konsumtion är en implicit betydelse som syns vid ett flertal tillfällen i 

filmerna då de visar konsumtionen som någonting bra. Ett exempel är i filmen om 

laddstationer; en man tar emot en matbeställning och sätter den i bilen, han ler och ser nöjd ut. 

Det är alltså underförstått att man behöver handla hos McDonald’s för att kunna ta del av 

deras hållbarhetsinitiativ. Med det kommer också betydelsen att om man handlar hos dem, är 

det en god gärning, en grön konsumtion. Kopplingen mellan produkten och hållbarhetsarbetet 

bidrar till att produkten uppfattas som hållbar i sig. Budskapet blir som Cox (2013, s. 300) 
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berättar om grön konsumtion, att konsumenterna kan hjälpa till att ”rädda världen” genom 

konsumtion av hållbara produkter. 

 
Exempel ur “Laddstationer”. En kund tar emot en beställning efter att han laddat sin elbil. Konsumtion 

kopplas till hållbarhet. 

6.2.2.  Konsumentens  roll  
Det andra temat är vad vi har valt att kalla “konsumentens roll”. Med det menar vi det ansvar 

som McDonald’s, genom sina filmer, tillskriver sina konsumenter. Detta tema bottnar i ett 

tudelat budskap: att hållbarhet är viktigt och att det är något vi alla har ett gemensamt ansvar 

gentemot. Enligt den rådande dominerande sociala paradigmen (Kilbourne, 2004) innehar 

hållbarhet en prisad och hyllad bild i det svenska samhället, såväl som av det svenska folket 

(Avfall Sverige, 2018; Max Burgers AB, 2019; Miljöaktuellt, 2008; Tillväxtverket, 2017). 

Det är därför rimligt att anta att en majoritet av svenskarna känner antingen en vilja, en plikt 

eller ett tvång att bidra till hållbar utveckling. Det faktum att McDonald’s ursprungligen är ett 

amerikanskt företag med amerikanska värderingar får, när de agerar på den svenska 

marknaden, stå till sidan för de sociala paradigmer som råder i Sverige. 

 

Flera av de lexikala valen i filmerna, både språkliga och visuella, lyfter fram gemenskap, 

inkludering och lagarbete som centralt. Det görs på varierande sätt och i varierande 

utsträckning beroende på filmens tema men är klart närvarande i alla tre. Exempel på detta är 

”… som att städa Sverige tillsammans…” (Lokala och Globala), ”Allt vi gör påverkar landet 
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vi lever i” (Laddstationer) eller […en familj ligger tillsammans i en stor säng. Där finns en 

vuxen kvinna, en vuxen man och en liten flicka som är cirka sex år] (Sveriges största 

läsfrämjare). Alla dessa situationer fokuserar på gemenskap, tillhörighet och en ”vi-känsla”. 

Genom att associera dessa känslor till McDonald’s skapas det latenta budskapet att det är via 

just dem som gemenskap och tillhörighet skapas. 

 

När det kommer till de retoriska verktygen är det pathos som utnyttjas i störst utsträckning. 

Återigen är det känslan av gemenskap och gemensamma insatser som lyfts, med lycka, 

framtidstro och hopp. Till och med skam och bekymmersamhet förekommer. Pathos 

återkommer löpande i den språkliga texten (*Tyvärr läser allt färre föräldrar för sina barn…* 

(Sveriges största läsfrämjare)) men det är i bilderna som pathos främst används. Till exempel 

bilder på öppna fält eller tät granskog skapar en association till Sverige och svenskhet. Bilder 

på barn som leker skapar associationer till familj, kärlek och oskuldsfullhet. Bilder på vacker, 

frodande natur skapar en känsla av frisk, hälsosam, närliggande frihet – bra, starka känslor 

som McDonald’s genom sina filmer förknippas med. Logos och ethos finns representerade, 

men har en mer dold roll. Det presenteras fakta, statistik och siffror i både tal och text men det 

hålls kort och koncist. Speciellt ethos har en lågmäld position. 

 

Vid första anblick är filmerna relativt oproblematiska. Ur ett ekologiskt och socialt 

hållbarhetsperspektiv täcker de in sådant som de flesta i målgruppen (den svenska 

allmänheten) anser är positivt. När materialet granskas på en empirisk nivå uppstår det ett 

antal frågetecken angående till vilken grad McDonald’s utför hållbarhetsarbete. I filmen 

Lokala och Globala nämns att bikupor har placerats ut vid fyra restauranger i Sverige (<Text 

på skärmen> Bikupor för biologisk mångfald. Nu i fyra städer). Det nämns däremot inget om 

var kuporna finns eller om, och i så fall hur, honungen tas till vara. I samma film berättas det 

att skräp har samlats in av kunder och medarbetare i hela Sverige (<Text på skärmen> 5,4 ton 

skräp insamlat. Från Luleå till Ystad.) Detta är alltså inget som företaget McDonald’s har 

gjort utan något man har överlåtit på sina kunder och medarbetare. Det berättas inte heller hur 

det insamlade skräpet togs till vara. Här presenteras också satsningen på mat tillagad på 

beställning via pekskärmar i butiken, som en metod att minska matsvinn. Däremot är 

portionstillagad mat inte speciellt resurssparande, det är inte heller de engångsartiklar som 

visas upp i filmen. 

 

I filmen ”Laddstationer” beskriver McDonald’s att de är stolta över det arbete de har 
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genomfört för att uppmuntra användandet av elbilar. Detta genom att tillhandahålla och nu 

också utveckla möjligheten att ladda sin elbil utanför deras restauranger. Det de inte nämner 

är den underförstådda meningen att medan elbilen laddas ska man köpa McDonald’s 

produkter. Återigen är det inte McDonald’s som företag som genomför en hållbar handling, 

de uppmuntrar istället sina kunder att göra det, alltså köra elbil. Arbetet att tillverka, leverera 

och montera laddstolpar är antagligen snarare en starkt resurskrävande handling. Ur ett socialt 

hållbart perspektiv går det också att ifrågasätta hur positivt det är att uppmuntra allmänheten 

till den stillasittande aktiviteten bilåkning. 

 

Slutligen, i filmen Sveriges största läsfrämjare, lyfter McDonald’s problemet att föräldrar i 

allt mindre utsträckning läser för sina barn och att läsbristen hämmar barns inlärningsförmåga. 

Genom att tillhandahålla barnböcker via köp av Happy Meal menar McDonald’s att de är 

’Sveriges största läsfrämjare’. Problemet är att tillhandahållandet av böcker inte 

nödvändigtvis behöver betyda att barnet läser eller blir läst för. I filmen talar berättarrösten 

om att det finns *…  annat som lockar. * (Sveriges största läsfrämjare) och syftar då på 

användandet av olika typer av skärmar. Om en skärm är det föredragna underhållningsmediet 

i en familj, kan det antas rimligt att det kommer krävas mer än en boks existens i hemmet för 

att få barnet eller föräldrarna att läsa. 

 

Tonen i filmen Sveriges största läsfrämjare är inledningsvis kall och anklagande (* Läsning är 

grunden till all inlärning… * Tyvärr läser allt färre föräldrar för sina barn…*). Dessa ord i 

kombination med bilder på surfande, TV-spelande barn blir ett speglande av en scen som 

många föräldrar antagligen kan känna igen sig i (Skuncke, 2004, s. 76) och som frambringar 

vissa skuldkänslor. I och med att reklam riktat till barn är förbjudet enligt svensk lag 

(Konsumentverket, 2018) får man anta att det är till barnens föräldrar reklamen riktar sig. Att 

sälja in ett koncept med skuld som del av budskapet är ovanligt och säljmässigt tvivelaktigt. 

6.2.3.  McDonald’s  som  hållbarhetshjältar  
Det sista temat som språkresurserna visar är att McDonald’s presenterar sig själva som det 

ideala företaget ur hållbarhetssynpunkt. Detta syns genom att de ger en ensidig bild av sitt 

hållbarhetsarbete ur flera aspekter. Temat skiljer sig från diskursen om grön konsumtion då 

flera av påståendena sägs eller skrivs uttryckligen. Det finns också många exempel, hämtade 

ur det som utelämnas, som understryker diskursen om McDonald’s som hållbarhetshjältar. 
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”Vi tar hållbarhetsinitiativ som gynnar hela landet” och ”vi minskar matsvinnet” är meningar 

som påstås uttryckligen. McDonald’s är tydliga med att de tar initiativ för en hållbar 

utveckling, att de agerar, har gjort ett bra jobb och att de fortsätter att göra det. Deras oro för 

Sverige framstår som central. De lexikala valen består av ord såsom stora aktörer, bidra, 

hållbar utveckling, skillnad, stolta, öka och expandera. Gemensamt för dem alla är att de är 

positivt laddade. Företaget väljer att betona positivitet för att också bli förknippade med det. 

Denna positiva bild stämmer väl överens med vad Cox (2013, s. 291) kallar för ”image 

enhancement”. 

 

Även de argument som används är positivt laddade. Exempelvis använder de sig av 

logosargument som uppger stora siffror, alltså positiva förändringar: ”vi har samlat in 5,4 ton 

skräp” och ”vi har gett ut 15,5 miljoner barnböcker, och fler ska det bli”. Eftersom de påstår 

att de tar ansvar för att utbilda barn, medan föräldrar och skola inte gör det, argumenterar de 

för att de gör mer än vad som är förväntat av dem som snabbmatskedja. De framställer 

företaget som överlägset. 

 

De visuella eller semiotiska lexikala valen visar genomgående ”välmående miljöbilder”, 

typiska vackra miljöer såsom solnedgång och stora orörda skogar. Dessa bilder visas, som 

tidigare nämnts, ihop med logotypen och kopplar varumärket till hållbarhet. Konnotationerna 

blir således att det är på detta sätt (välmående och hållbart) som McDonald’s får Sverige att se 

ut, att deras jobb faktiskt gör skillnad. Detta indikerar, precis som Cox (2013, s. 287) 

beskriver, att bilderna på skogarna, solnedgången och fälten används för att “sälja budskapet”. 

Egentligen gör företaget troligtvis mer skada än vad de gör nytta, eftersom de fraktar mat 

långa vägar, bidrar med nedskräpning av engångsartiklar och, ur social synpunkt, 

tillhandahåller det svenska folket med ohälsosam mat. De använder vackra miljöbilder för att 

dölja det egentliga, och att vända det till något positivt. 
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Exempel ur ”Laddstationer”. Miljöbild visas i samband med logotyp. 
 

Med andra ord rekontextualiserar de hållbarhetsbegreppet, när de väljer att inte visa hela 

bilden, utan endast det goda ur deras synvinkel. Genom att de bara berättar om sitt 

hållbarhetsinitiativ, inte orsaken till varför det behövs, tas mycket ur kontext. De förenklar 

bilden av vad hållbarhet är och små saker får representera hållbar utveckling; laddstationer ger 

en vacker och välmående miljö. Vad som istället vore mer hållbart är att lägga ner 

restaurangerna, eller i alla fall halvera dem och på så vis minska både konsumtion och ovanan 

att äta snabbmat. McDonald’s erkänner inte verkligheten, utan skapar en ny för mottagaren. 

 

McDonald’s utelämnar alltså mycket information och berättar bara det som är positivt och 

oproblematiskt. Deras hållbarhetsarbete beskrivs som naturligt, sant och självklart, men de 

berättar inte varför de måste göra det. Många gånger är det deras egna engångsartiklar som 

hittas i naturen. I filmen ”Lokala och Globala” visas ett löpargäng som plockar skräp. En 

plastflaska, som får symbolisera skräp, plockas upp. Den kommer inte från McDonald’s. De 

skildrar världen som om att andra företag eller privatpersoner är ansvariga för nedskräpning, 

och McDonald’s är duktiga och plockar upp. Att enbart visa det som är positivt ses som en 

täckmantel för allt som är negativt. 

 

Ett annat exempel på utelämning är att de påstår att de skapar en grund för inlärning genom 
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att dela ut böcker i Happy Meals. En annan förutsättning för inlärning är att barn får i sig bra 

och näringsrik mat, vilket McDonald’s mat inte är. Detta blir paradoxalt ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv. De visar ingenting ”bakom kulisserna”, hur det faktiskt går till att sätta 

upp fler laddstationer, att tillverka alla böcker eller att producera deras mat. Ansvaret skjuts 

över på kunden som får agera hållbart (köra elbil, köpa Happy Meal med bok eller städa 

landet), medan McDonald’s erhåller ”gröna alternativ” och tar åt sig beröm. 

 

En strukturell motsats, som hela kampanjen bygger på, är att McDonald’s är ”Stora nog att 

göra skillnad”. Detta förutsätter att de har åsikten att mindre företag inte kan göra skillnad. 

Man bör alltså hellre vara kund hos McDonald’s eftersom de når resultat hållbarhetsmässigt. 

Återigen är företaget överlägset andra. Orden stora och största används många gånger i alla 

filmer, och är en överlexikalisering som vill övertala mottagaren att se företaget som 

hållbarhetshjältar. 

 

Slutligen är filmerna direktiva, vilket betyder att de är regisserade för att framställa en poäng. 

Filmen används som verktyg för att framföra att de är störst, bäst och vackrast. Filmerna kan 

klassas som grön reklam (Barrios et al., 2017, s. 910–911), som positionerar McDonald’s som 

goda företagsmedborgare och hållbarhetshjältar. 

6.3.  Sammanfattning  

Slutligen kan vi konstatera att de tre temana visar att McDonald’s använder 

hållbarhetskommunikation för att stärka varumärket. Den genuina oron för en mer hållbar 

utveckling hamnar, efter analys, i bakgrunden medan en egentlig önskan om ökad konsumtion 

och mindre ansvarstagande synliggörs. Diskursen om grön konsumtion visas genom de 

lexikala valen som i sin tur skapar sekundära varumärkesassociationer och positiva 

varumärkesattityder. Det finns ett underliggande budskap att man ska konsumera företagets 

produkter. Konsumenternas roll förstärks genom det hållbarhetsansvar som McDonald’s 

tillskriver sina kunder. De skapar en vi-känsla genom retoriska grepp och de lexikala valen 

lyfter fram gemenskap som den viktigaste komponenten. Presentationen av McDonald’s som 

hållbarhetshjältar syns i allt som utelämnas. Den positiva bilden, den genuina oron, förstärks. 
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7.  Diskussion  och  slutsatser  
Detta kapitel grundar sig i studiens problemformulering och syfte – 

hållbarhetskommunikation i reklam. Vi för diskussion om analysresultatet, kopplat till den 

tidigare forskning som finns presenterad i studien. Diskussionen fokuserar på grön reklam och 

gröna budskap, och drar således slutsatser om hur McDonald’s kommunicerar och presenterar 

verkligheten för sin målgrupp. Slutligen diskuteras McDonald’s möjliga agenda. 

 

Studien visar att McDonald’s kommunicerar hållbarhet genom tre diskursiva teman, vilka har 

blivit synliga via analys av filmernas latenta budskap och retoriska grepp. Diskurserna handlar 

om att McDonald’s framställer en positiv sida av sig själva ur hållbarhetsaspekt, och påverkar 

således kunden till att konsumera deras produkter. Detta leder sedan till att allt 

hållbarhetsansvar skjuts över på kunden, där hen ska agera hållbart genom de möjligheter som 

McDonald’s ger (exempelvis att ladda sin elbil). 

 

Inledningsvis kan vi konstatera att det finns ett samband mellan det som Cox (2013, s. 286) 

och Chang (2011, s. 23) beskriver som grön marknadsföring och McDonald’s 

hållbarhetskommunikation. McDonald’s väljer att sammanföra sitt varumärke och produkter 

med hållbara värderingar och bilder. Som Dope (1991, refererad i Cox, 2013, s. 287) berättar 

om de tre ramverken för grön marknadsföring, använder McDonald’s både ”naturen som 

bakgrund” och ”naturen som resultat”. Naturen som bakgrund syns genom vackra miljöbilder 

och naturen som resultat syns i det latenta budskapet att konsumtion av företagets produkter 

hjälper till att rädda miljön. Genom att framställa McDonald’s som hållbarhetshjältar, 

presenterar företaget sin image som miljövänlig, hållbar och ansvarsfull, precis som Fowler 

och Close (2012, s. 120) beskriver grön reklam. Vidare kan man anta att McDonald’s har 

gjort en målgruppsanalys för att anpassa budskapet utefter det som de anser är viktigt. En 

sådan analys har, i detta fall, visat att målgruppens önskemål och drivkrafter innefattar ett 

hållbarhetstänk, där hållbarhetsansvar hos producenten är ett primärt krav. En sådan analys är, 

enligt Cox (2013), en marknadsföringsstrategi. McDonald’s bygger retoriskt upp sitt budskap 

genom att kombinera vad de vill ha (konsumera våra produkter…), med det kunden anser är 

viktigt (…och bidra till hållbarhetsutvecklingen). 

 

Fortsättningsvis stämmer de diskurser som visats i vårt material också med Fowler och Closes 

(2012, s. 119–120) teorier om marknadsföring på mesonivån. Företaget talar om hållbarhet ur 
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sitt perspektiv och hur det gör det möjligt för konsumenten att bli mer hållbar i deras val av 

konsumtion. Detta kan både kopplas till diskursen om konsumentens roll, och diskursen om 

grön konsumtion där McDonald’s dels berättar att det är kunden som har ansvaret att 

konsumera hållbart, dels där de påstår att konsumtion av deras produkter faktiskt är hållbar. 

Som författarna beskriver, kan reklamen vara både öppen och dold (Fowler & Close, 2012, s. 

124–126), vilket syns även i vårt resultat, både i det som sägs uttryckligen och det som 

underförstås eller utelämnas. 

 

Diskurser om grön konsumtion är även något som Cox (2013, s. 300) har forskat om. Det är 

nära besläktat med diskurser om företagande (Machin & Mayr, 2012, s. 26). Att dessa 

diskurser syns i vårt material betyder, enligt forskarna, att företaget försöker skapa 

möjligheter för dem själva. Detta görs genom att dölja aspekter för att legitimera en viss 

ideologi. Möjligheterna som de vill skapa och den ideologi som de vill legitimera, kan tänkas 

ha en koppling till de underliggande budskap som denna studie har avslöjat: att McDonald’s 

vill sälja mer och stärka sitt varumärke. 

 

Eftersom McDonald’s kommunicerar ovan nämna diskurser skapar de en annan verklighet för 

konsumenten, verkligare än den faktiskt verkliga (Amnéus, 2011, s. 10). Således hör 

McDonald’s hållbarhetskommunikation ihop med kognitiv dissonans och kognitiv 

dissonansreduktion (Amnéus, 2011, s. 10). Kunden anser att det är okej att äta McDonald’s 

mat eftersom de också tar initiativ för en hållbar utveckling, eller glömmer att konsumtion av 

McDonald’s produkter fortfarande handlar om ökad konsumtion som är dålig för 

hållbarhetsutvecklingen. Om Amnéus teorier skulle appliceras på studiens material, visar det 

något ytterst problematiskt – att McDonald’s har misslett sina kunder. 

 

Diskursen om grön konsumtion relaterar till den försäljningsretorik som De Burgh-Woodman 

och King (2013) återfann i Toyotas reklam. Detta eftersom McDonald’s reklamfilmer 

sammanför varumärket med hållbarhet på ett taktiskt vis. Företaget försöker också dölja den 

egentliga agendan att öka försäljningen. Vi ser även likheter med Casaqui och Riegels (2016) 

studie på Coca-Colas reklamfilmer. McDonald’s framställer varumärket som huvudperson (de 

är hållbarhetshjältar), och utvecklingen för hållbarheten sker under deras ledning. Precis som 

Coca-Cola framställer sina produkter som länken till lycka (Casaqui & Riegel, 2016), 

framställer McDonald’s sig som länken till en mer hållbar värld. 

 



 49 

Ett återkommande problem inom hållbarhetskommunikation är greenwashing (Barrios et al., 

2017, s. 912). Eftersom denna studie pekar på att McDonald’s lägger mer resurser på att 

framstå som hållbara än att faktiskt verka hållbart, är det intressant att se hur McDonald’s 

hållbarhetsarbete till stor del grundar sig på att deras konsumenter ska ta det övervägande 

ansvaret. Det är positivt att ett företag uppmuntrar sina kunder att verka för en hållbar framtid, 

men ett företag av McDonald’s storlek och rykte kan rimligen förväntas göra mer än så. Att 

uppmuntra sina kunder att samla skräp, köra elbil eller läsa för sina barn innebär inte per 

definition att McDonald’s själva utför hållbara handlingar som kommer få betydande 

konsekvenser i framtiden. Det problematiska i att framföra budskapet om dem själva som 

hållbarhetshjältar ligger i att konsumenter, konkurrenter och samhället i övrigt kan få bilden 

av att det McDonald’s gör är tillräckligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Ur perspektivet att 

McDonald’s kunder utför hållbarhetsarbete, som de själva påstår sig göra, kan 

kommunikationen klassas som greenwashing. Problemet är att budskapet inte är grundat i en 

vilja att göra gott ur hållbarhetssynvinkel. McDonald’s vill snarare få det att se ut så, för att 

bakom det kunna gömma en kapitalistisk drivkraft. De utnyttjar principerna bakom grön 

reklam (Barrios et al., 2017, s. 910–911) för sin egen vinning. 

 

För att fördjupa diskussionen, kan man fundera på vad som driver McDonald’s till att 

kommunicera genom dessa diskurser. Inom MCDA understryks att, som tidigare nämnts, 

maktrelationer och ideologier har en ömsesidig påverkan på varandra (Machin & Mayr, 2012, 

s. 25). Vi har också, tidigare i studien, beskrivit konsumenternas krav på företag att ta 

hållbarhetsansvar. Konsumenternas makt (krav) över (på) företagen bidrar till ideologin om 

att företag måste kommunicera sitt hållbarhetsarbete, ett väl utfört sådant. Å andra sidan har 

företagen makten över konsumenten, då det är de som står för tillverkningen av de produkter 

som konsumeras. Diskurserna blir således gemensamma idéer och värderingar som reflekterar 

speciella intressen, i detta fall hållbarhet. 

 

Slutligen kan vi dra slutsatsen att McDonald’s kommunicerar hållbarhet på ett antal olika sätt 

i filmerna, alltid med en positiv inställning. Det är tydligt att företaget utnyttjar grön reklam 

genom att positionera sig som initiativtagare för hållbarhetsutvecklingen. Resultatet pekar på 

att McDonald’s använder grön reklam som försäljningsstrategi, där syftet är att marknadsföra 

sig som goda företagsmedborgare och att ge en positiv bild av varumärket. Eftersom 

hållbarhet och lönsamhet har en tydlig koppling (Eccles et al., 2014; Power, 2004), kan vi 

anta att det är detta som McDonald’s bygger sina kampanjer på – att bli mer lönsamma. Alla 
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dessa slutsatser, framkommer ur filmernas latenta budskap, retoriska grepp och diskursiva 

teman. 

Genom att försköna och överdriva det hållbarhetsarbete som McDonald’s utför, riskerar de att 

ge en falsk bild av sitt arbete. Eftersom McDonald’s som företag, enligt denna studie, inte 

arbetar så hållbart som de påstår sig göra kan man säga att de, med sin kommunikation, jobbar 

för motsatt effekt. Hållbarhetsutvecklingen står still eller förvärras, medan samhället får 

bilden av, och litar på att företaget tar sin del av det gemensamma ansvaret. Att McDonald’s 

jobbar på detta vis kan påverka andra företag att jobba likt dem, vilket blir problematiskt för 

samhället i sig. Det ställer högre krav på att konsumenter blir mer kritiska gentemot 

producenter, samtidigt som det övriga samhället behöver ta ett större ansvar för att 

hållbarhetsutvecklingen ska gå åt rätt håll. Övriga samhället behöver alltså täcka upp för det 

McDonald’s inte gör. Slutsatserna visar också att vår typ av studie är mycket viktig för 

framtiden. Om dolda agendor och latenta budskap inte avslöjas blir samhället blint för 

verkligheten, hållbarhetsutvecklingen avtar och äventyrar kommande generationer och deras 

behov. 

7.1.  Vidare  forskning  

Syftet med denna studie var att öka förståelse för och förklara hur hållbarhet kommuniceras 

och används inom reklam och PR. Vi har resonerat kring hur McDonald’s 

hållbarhetskommunikation är konstruerad, och vad den förmedlar. Studien har fokuserat på 

meddelandet, budskapet som avsändaren vill förmedla. Det hade varit intressant att undersöka 

den sista delen i kommunikationsledet, mottagaren, och hur de faktiskt tar emot och tolkar 

filmerna. Hur påverkar McDonald’s hållbarhetskommunikation dem? Ytterligare en intressant 

aspekt är att undersöka avsändaren, och om deras kommunikation överensstämmer med vad 

de säger att de vill göra. En jämförelse mellan McDonald’s hållbarhetspolicy och deras 

hållbarhetskommunikation utgör alltså också ett behov av vidare studier. 

 

Ett tredje förslag till vidare forskning är en jämförelse mellan en bra hållbarhetskampanj (en 

kampanj som hyllats) och en dålig (en som kritiserats). Detta hade bidragit till att identifiera 

skillnader och likheter mellan dem och till att ge svar på frågan: vad är ”bra” 

hållbarhetskommunikation och hur definieras det? 

Slutligen hade en studie gällande paradoxen kring ekonomisk hållbarhet och konsumtion varit 

av intresse och vikt att undersöka. Finns det något sådant som hållbar konsumtion och hur 
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fungerar i så fall den? Går det att uppnå ekonomisk hållbarhet utan att uppmuntra till 

kontinuerlig konsumtion? Hur ser sådan kommunikation ut? 

 

Studien öppnar upp för diskussion kring hållbarhetskommunikation, vad kommunikationen 

får för konsekvenser för samhället, Sverige och världen. Vad kan göras för att stoppa 

utnyttjandet av hållbarhetskommunikation som försäljningsstrategi? 
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Bilaga  

Analysschema  
 

  

Analysfrågor och begrepp 

  

  

Tolkningar och betydelser 

 

• Vad skildras? 

  

  
• Vad påstås uttryckligen?   

  
• Lexikala val: 

A)   Vilka centrala ord och uttryck används? 
(språkligt) 

B)   Vilka visuella/semiotiska lexikala val 
används? (visuellt) 

  

  
• Kan man se överlexikalisering i filmerna?   

 

• Hur samspelar text och berättarröst? 
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• Är filmerna informativa, explikativa, direktiva 
eller expressiva? Är de presentativa, 
metonymiska, synekdokiska eller metaforiska? 

  

 
• Vad argumenteras för eller emot? Vilket är det 
centrala påståendet? 

  

 
• Vilka retoriska grepp används? På vilket sätt 
försöker man övertyga? 

-    Pathos 

-    Ethos 

-    Logos 

  

 

• Vad underförstås? Vad förutsätts i 
resonemanget? 

  

 
• Vad trängs undan eller görs illegitimt? Vad 
beskrivs som vansinnigt, avvikande, onaturligt, 
felaktigt eller osant? Vad är normalt, naturligt, 
riktigt, sant från vilket det utestängda alltså 
avviker? 

  

 
• Utelämning: Vad utelämnas/berättas inte?   



 61 

 

• Finns det några strukturella motsatser i 
materialet? 

  

 

• Kan man se någon rekontextualisering i 
materialet? 

  

 

• Vad konnoterar materialet? 

  

 

• Vad är syftet med filmen? 

  

 


