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Sammanfattning 
 

Titel: Hur arbetar hamburgerkedjor för att möta konsumenters krav på miljömässigt 

ansvarstagande? - En CSR- studie kring Max och Mcdonald’s miljöarbete i Sverige.  

Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Robin Enmark & Adam Pettersson Bergström 

Handledare: Agneta Sundström 

Datum: 2012-06 

Syfte: Syftet är att utreda och analysera utreda och analysera hur det miljöarbete som Max och 

McDonald’s bedriver i Sverige genomförs. Hur de förmedlar detta till sina konsumenter, hur 

konsumenterna uppfattar detta och hur kunderna belönar detta, utreds också. 

Metod: Data har samlats in både via en kvantitativ enkätundersökning med konsumenter och 

genom en kvalitativ intervju med Max hållbarhetschef. 

Resultat & slutsats: Max och McDonald’s arbetar på olika sätt för att möta konsumenters krav 

på miljömässigt ansvarstagande. Max har valt en strategi som går ut på att vara ledande inom 

miljöarbete men det är samtidigt en riskfylld strategi då den ställer höga krav att upprätthålla. 

McDonald’s har valt en tryggare strategi där de fokuserar på de t grundläggande miljöarbetet som 

därmed inte ställer lika höga krav på dem i relation till konsumenterna. Båda strategierna har sina 

för- och nackdelar.  

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att se ny studie om ett par år som involverar 

alla stora hamburgerkedjor i Sverige och undersöker hur arbetet har utvecklats. Det vore 

intressant att se om miljömedvetenheten i samhället har ökat hos konsumenter. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till att belysa problematiken kring konsumenters ökande 

miljömässiga krav på hamburgerkedjor. Arbetet kan vara av intresse för de berörda företagen 

samt företag inom samma bransch. 

Nyckelord: CSR, hållbar utveckling, marknadsföring, konsumenter, hamburgerkedjor 



 

Abstract 
 

Title: How do hamburger chains work to meet consumers demand for environmental 

responsibility? - A CSR-study around the environmental work of Max and McDonald’s in 

Sweden. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Robin Enmark & Adam Pettersson Bergström 

Supervisor: Agneta Sundström 

Date: 2012-06 

Aim: The aim is to study and analyze how the environmental work that Max and McDonald’s 

manage in Sweden is performed. How they transmit this to their consumers, how the consumers 

register this and how the consumers reward it is also analyzed.  

Method: Data has been collected using both a quantitative survey with consumers and through a 

quantitative interview with the sustainability manager of Max.  

Result & Conclusions: Max and McDonald’s work in different ways to meet consumers 

demand for environmental responsibility-taking. Max has chosen a strategy that aims to be 

leading in environmental work but it is at the same time a risky strategy as is places high 

demands to maintain. McDonald’s has chosen a safer strategy where they focus on the basic 

environmental work and thereby do not place as high demands on themselves relative to 

consumers. Both strategies have their advantages and disadvantages.  

Suggestions for future research: It would be interesting to see a new study in a couple of years 

that involves all major hamburger chains in Sweden that examined how their work has evolved. 

It would be interesting to see if the environmental awareness in society has increased among 

consumers. 

Contribution of the thesis: The study contributes to highlight the problems regarding 

consumers increasing environmental demands on hamburger chains. The study can be of interest 

for the concerned companies as well as for companies within the same business.  

Key words: CSR, sustainable development, marketing, consumers, hamburger chains
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

På senare tid har miljöfrågorna blivit allt viktigare i det svenska samhället och de ligger högt upp 

på agendan både inom politiken och inom näringslivet. Det sätter en ökad press på företag att 

anpassa verksamheten till att bli mer miljövänlig. Det är speciellt viktigt för större företag i 

synnerhet då globala företag granskas allt intensivare och i högre utsträckning bedöms stå till 

svars för - hur de agerar etiskt, mot sociala orättvisor och miljöförstöring (Bartley, 2007). Hur 

ska företagen gå till väga för att möta de nya kraven och finna balans mellan miljömedvetenhet 

och lönsamhet?  

Corporate Social Responsibility eller “CSR” är ett alltmer aktuellt begrepp som behandla r 

företags samhällsansvar ur sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Den miljömässiga 

aspekten har fått extra mycket utrymme på senare tid och det är viktigt för företag att profilera 

sig som miljövänliga och ansvarstagande och inte minst att kommunicera sitt miljöengagemang 

utåt.  

Samtidigt som vi ser en utveckling mot större miljöengagemang ser vi också hur 

snabbmatskonsumtionen ökar i samhället. De nya miljömässiga kraven som omvärlden ställer på 

företag påverkar inte minst snabbmatsbranschen och i synnerhet hamburgerkedjor, eftersom 

nötköttet är en stor miljöbov samtidigt som det är en råvara som hamburgerkedjornas verksamhet 

är synnerligen beroende av. 

De stora hamburgerkedjorna i Sverige har en tydlig miljöpolicy. Vi har valt att inrikta oss på de 

två kedjorna som vi anser utmärker sig mest i det här avseendet, Max Hamburgerrestauranger 

AB och McDonald’s Sverige. 

Intressentteorin eller “Stakeholder theory” (Freeman, 1984) blir aktuell då den syftar till att 

företag inte bara ska se till sitt eget vinstintresse utan samtidigt respektera andra aktörer som 

kommer i kontakt med företaget. För hamburgerkedjor gäller det först och främst att tillgodose 

konsumenternas behov för att vara konkurrenskraftiga. För att möta konsumenters krav på högre 

miljömedvetenhet måste hamburgerkedjor finna ett sätt att skapa en hållbarhet för sig själva, för 

konsumenten och för miljön.   
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Inom marknadsföringsteorin finns begreppen Points of Difference (hur ett företag utmärker sig i 

förhållande till konkurrenterna) och Points of Parity (saker som ett företag gör och måste göra 

för att vara konkurrenskraftiga). Kan det utgöra en viktig Point of Parity eller möjligtvis en Point 

of Difference om en hamburgerkedja arbetar utmärkande med miljöfrågor och agerar pionjär 

gällande miljömässigt ansvarstagande? Får en hamburgerkedja en konkurrensfördel om företaget 

utmärker sig i förhållande till konkurrenterna med miljöarbete eller räcker det med att göra det 

allra nödvändigaste och följa med strömmen för att inte bli stämplade som “det svarta fåret”?  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera hur det miljöarbete som Max och McDonald’s 

bedriver i Sverige genomförs. Hur kedjorna förmedlar detta till sina konsumenter, hur 

konsumenterna uppfattar detta och hur kunderna belönar detta, utreds också. 

1.3 Frågeställning 

För att uppnå syftet utgår vi från frågor sett utifrån företagens- och konsumenternas perspektiv 

som sedan ställs mot varandra. 

 Hur bedriver Max och McDonald’s i Sverige miljöarbete och hur uppfattar 

konsumenterna detta? 

 Hur marknadsför Max och McDonald’s i Sverige sitt miljöarbete och hur uppfattas det av 

konsumenterna? 

 Hur uppfyller hamburgerkedjorna konsumenternas krav på miljöarbete? 

1.4 Studiens bidrag 

Studien bidrar till att belysa problem med ökade miljökrav på hamburgerkedjor i Sverige och hur 

de hanterar dessa. Studien visar att hamburgerkedjorna tillämpar olika strategier för att 

tillmötesgå kraven. 
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1.5 Avgränsning 

För att avgränsa arbetet har vi valt att inrikta oss mot hamburgerkedjorna Max och McDonald's i 

Sverige. Eftersom de är stora aktörer på den svenska marknaden och båda är tydliga med att de 

tar miljömässigt ansvar. Vi har även valt att avgränsa oss till den miljömässiga delen av 

begreppet Corporate Social Responsibility (CSR).  
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2. Teori 

I det här kapitlet presenterar vi den teori som är ämnad att ge teoretisk bakgrund och stöd för 

analysen. Vi presenterar här teori som behandlar Corporate Social Responsibility, 

“Intressentteorin” och relevant marknadsföringsteori. Den litteratur vi presenterar anser vi 

vara av vikt, antingen genom direkt koppling till analysen eller för att den bidrar med 

information till att ge bakgrund för våra resonemang.  

2.1 Corporate Social Responsibility 

Här förklarar vi begreppet Corporate Social Responsibility, översatt till Företags 

samhällsansvar. Hädanefter använder vi begreppet CSR som förkortning för Corporate Social 

Responsibility. Vi förklarar CSR ur ett historiskt perspektiv, vad det har utvecklats till och vad 

det står för idag.  

2.1.1 Begreppet CSR 

Enligt Jutterström & Norberg (2011 s. 14) kan CSR definieras som ett företags integrerade 

hänsyn till tre områden: miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Denna definition är 

accepterad bland praktiker och används i olika sammanhang som exempelvis Förenta 

Nationernas initiativ Global Compact. 

Det finns två olika typer av CSR-perspektiv som tillämpas inom organisationer. Det ena 

perspektivet innebär att man inte bara anpassar sina egna produktionsprocesser och produkter till 

ansvarstagandet utan det handlar även om att man ger ett allmänt stöd till omgivningen som kan 

påverka företagets image positivt. Exempelvis så kan storföretag som Volvo, H&M eller 

Skanska skänka pengar till välgörande ändamål. Det är aktiviteter som inte har speciellt mycket 

med produktion av lastbilar, kläder eller byggnader att göra. Det handlar helt enkelt om 

välgörenhet (Jutterström & Norberg 2011 s. 14-15) och kan ge företaget en god image som 

ansvarstagande. 

Utifrån den andra typen av CSR- perspektiv anpassar organisationer produktionsprocesserna och 

produkterna för att ta större hänsyn till miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. En 
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sådan anpassning innebär organisatoriska utmaningar, problem och dilemman som behöver 

jobbas in i verksamheten. Sådant CSR-arbete påverkar inte bara organisationers legitimitet i 

deras omgivningar, utan också effektiviteten i den interna verksamheten (Jutterström & Norberg 

2011 s. 14-15). 

Jutterström & Norberg (2011 s. 15) menar att företag i allt större utsträckning ställs till svars för 

underleverantörernas verksamhet. Exempelvis har många företag i EU och Nordamerika idag 

stora delar av produktionskedjan utlagd på underleverantörer i låglöneländer. Dessa 

underleverantörer måste de ha kontroll över då företagen tillskrivs ett stort och växande ansvar 

för hela produktionskedjan. Om underleverantörerna beter sig som oansvariga inom ramen för 

produktionen påverkas ryktet negativt även för storföretagen som köper produkterna. 

2.1.2 CSR historiskt sett 

Jutterström & Norberg (2011 s. 48) nämner den tongivande CSR- teoretikern Carroll. Carroll 

(1979 s. 497) menar att CSR sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Carroll (1979) har utvecklat ett 

ramverk där han menar att varje företag har fyra dimensioner av socialt ansvarstagande. 

Jutterström & Norberg (2011) beskriver Carrolls indelning enligt följande: 

Carroll delar in CSR först i ekonomiskt ansvarstagande där varje företags grundläggande ansvar 

är att ge ägarna kapitalavkastning. Den andra dimensionen är det juridiska ansvarstagandet som 

innefattar skyldigheten att följa lagstiftning, lagens anda och samhällets normer. Den tredje 

dimensionen utgörs av det etiskt ansvarstagande där företaget inte enbart ska tjäna aktieägarna 

utan även ta ansvar för en mer utvidgad mängd intressenter. Slutligen utgör den fjärde 

dimensionen filantropi, välgörenhet och konkreta bidrag till olika samhällsändamål (Jutterström 

& Norberg 2011 s. 48). 

Enligt Carroll (1979 s. 497-500) ger de här dimensionerna av ansvar en bild av vad samhället 

förväntar sig av företag. Var och en av de fyra kategorierna är enbart en del av det totala 

samhällsansvar som företag kan engagera sig i. Kategorierna är inte varandra uteslutande utan 

flyter i viss mån samman. En företagsaktion kan därmed beröra flera av kategorierna samtidigt.  
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2.1.3 Standarder för CSR 

Viktigt att påpeka gällande CSR är att konceptet i allmänhet inte uttrycks som regler företagen 

måste följa, utan som standarder vilka verkar som rekommendationer. Standarder ska inte 

jämställas med direktiv och normer. Standarder är utvecklade som direktiv, skrivna regler, men 

till skillnad från direktiv är standarder formellt sett frivilliga att följa. Normer i sin tur är också 

formellt sett frivilliga att följa men till skillnad från standarder är de oskrivna och ofta outtalade. 

(Jutterström & Norberg 2011 s. 15-16) För att illustrera det här på ett enkelt sätt har vi 

sammanställt figuren nedan: 

Regeltyp Skrivna regler Frivilliga att följa 

Direktiv X  

Normer  x 

Standarder X x 

 

Tabell 1: Förklarar skillnader och likheter mellan direktiv, normer och standarder. Källa: Egen 

Jutterström & Norberg (2011 s. 16) betonar att det finns en stor mängd lagar för miljö, 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i moderna stater, men bland praktiker uppfattas de i 

allmänhet inte som CSR. CSR- regler är något som går längre än lagstiftning, vilket Jutterström 

& Norberg (2011 s. 16) illustrerar genom ett citat från Internationella handelskammarens och 

Internationella arbetsgivarförbundets åsikter uttalade vid en internationell konferens om socialt 

ansvarstagande: 

”Compliance with the law is the minimum acceptable level of performance; social responsibility 

in our view, refers to initiatives that go above and beyond legal compliance” (Jutterström & 

Norberg 2011 s. 16). 

2.1.4 Behovet av CSR och skapandet av den vägledande standarden ISO 26000  

Idag finns ISO 26000 utvecklad som en vägledande standard för CSR. Enligt Atler (2009 s. 6) 

har den uppstått utifrån behovet av att få en gemensam vägledning i hållbarhetsfrågor. Atler 

(2009 s. 5) betonar att vår tids största utmaning är att varje del av samhället måste förstå och 

förändra sitt bidrag till en mer hållbar utveckling. Tiden är förbi då ansvaret för samhällets 

stabilitet och långsiktighet kunde hänvisas till folkvalda eller internationella institutioner. 



7 

Ekologiskt lever människan redan idag som om naturresursbasen var 1,3 planeter som Jorden. 

Vissa länder använder till och med ett naturresursbehov motsvarande 10 planeter.  

Atler (2009 s. 6) menar dock att det finns hopp om att alla organisationer bidrar till en hållbar 

utveckling som inte tär på det sociala, miljömässiga och ekonomiska kapitalet genom att vara 

socialt ansvarstagande. Det är här den vägledande standarden ISO 26000 kommer in i bilden.  

Faktaruta ISO: 

ISO står för International Organization of Standardization och är världens största utgivare av 

Internationella standarder. (About ISO, 2012-05-12). På sin hemsida uttrycker de vikten av 

standarder och menar att de tillför enormt mycket positiva aspekter till våra liv. När produkter 

och tjänster lever upp till våra förväntningar tenderar vi att ta dem för givet. Men i en frånvaro av 

standarder skulle vi snart märka en stor förändring till det sämre. (Why standards matter, 2012-

05-12)  

 

2.1.5 Motiv för CSR-arbete för företag 

Enligt Aaker (2008 s. 143) har studier visat att företagens ekonomichefer generellt tror att CSR- 

arbete lönar sig. I en enkätundersökning trodde mer än 90 procent av respondenterna att en 

socialt ansvarstagande ledning skapar värde för aktieägarna.  

Aaker (2008 s. 143-144) menar att det är viktigt att inte bli utpekad som det företag som inte tar 

socialt ansvar. Då kan företaget bli utmålat som dåligt och blir med andra ord “det svarta fåret” 

med sämre konkurrensmöjligheter. Det kan i sin tur leda till att företaget förlorar kunder. Ett 

exempel på det är en studie i Storbritannien som jämförde tre energibolag (Aaker 2008 s. 134-

144). Två av företagen, BP och Shell ansågs vara miljövänliga medans det tredje, Esso, till och 

med hade gått så långt att de menade att förnybar energi inte var en livskraftig lösning och att 

Kyotoavtalet var bristfälligt. Detta ledde till att Esso blev attackerat av Greenpeace som 

initierade en “StopEsso” kampanj som var mycket uppmärksammad. En påföljande 

undersökning gjord av Greenpeace visade att proportionen av bensinkonsumenterna i 

Storbritannien som regelbundet tankade på Esso-stationer minskade med 7 procent under 

kampanjåret. 
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Vidare skriver Aaker (2008 s.144) att det finns stora anledningar till varför CSR kan påverka 

lönsamheten i företag. Många människor uppfattar företags CSR- arbete som något som 

reflekterar företagets värderingar. Ett starkt och synbart CSR- program kan tilltala många 

konsumenter, speciellt kärngruppen av konsumenter som har starka känslor för miljömässiga 

frågor. 

Lee & Shin (2010 s. 194) har studerat relationen mellan konsumenters medvetenhet om företags 

CSR- aktiviteter och deras köpintentioner. Studien visade att det finns en positiv relation mellan 

dessa men att det skiljer mellan olika typer av CSR- aktiviteter. Exempelvis visade sig de sociala 

bidragen samt bidragen till det lokala samhället vara av signifikant betydelse medan 

miljömässigt ansvarstagande inte hade någon signifikant influens på konsumenters 

köpintentioner. 

Jutterström & Norberg (2011 s. 12-13) menar att företag behöver vara effektiva och legitima i 

relation till samhället. De menar att CSR ger ett stort utslag i jämförelse med andra management 

idéer exempelvis Balanced Score Card och Just-in-time. En stor satsning på CSR kan lätt få 

större uppmärksamhet i media än många andra satsningar.  

Sprinkle & Maines (2010 s. 446-447) anser att det finns ett flertal anledningar till att 

organisationer engagerar sig i CSR- frågor. För det första finns det företag som anser att CSR- 

arbete är en del av att vara en god global medborgare.  

För det andra, finns det företag som engagerar sig i CSR endast för att bygga upp en “fin fasad”, 

en image, för att undvika negativ publicitet.  

För det tredje kan det finnas potentiella fördelar med CSR när det kommer till att rekrytera, 

motivera och behålla medarbetare. Flera källor i Sprinkle & Maines (2010) undersökning menar 

att denna fördel är en av de mest signifikanta med ett aktivt CSR- arbete. Människor söker 

mening med arbetet och det är någonting de kan finna om företaget jobbar aktivt med CSR, det 

kan utgöra en drivkraft för de anställda.  

En fjärde anledning till CSR- arbete är kundrelaterade motiv. Det kan locka konsumenter till att 

köpa en produkt eller tjänst. CSR- arbete kan leda till att företag kan ta ut premiumpris för sina 

produkter eller att de ökar sin marknadsandel.  
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En femte anledning till CSR- arbete är att företag kan dra ner på produktionskostnader genom att 

exempelvis använda mindre material i produktionen. Till sist kan CSR även ses som en 

integrerad del av företagets riskhanteringsinsatser. 

2.1.6 Utmaningar med CSR- arbete 

Det finns även stora utmaningar när det gäller CSR- arbete. Ett exempel är att det kan skapa 

orimliga förväntningar på företaget. Om ett företag är tydligt med CSR- arbetet i sin 

marknadskommunikation kan allmänheten förvänta sig att företaget är fläckfritt. Företaget kan 

bli kritiserat för att inte göra tillräckligt mycket och inte leva upp till de förväntningar som byggs 

upp. Allmänheten kan tycka att de kanske inte lägger tillräckligt mycket pengar på att förbättra 

miljön eller att de inte gör tillräckligt för att förbättra de anställdas villkor (Aaker 2008 s. 144). 

En annan utmaning enligt Aaker (2008 s. 144) är att göra CSR- programmet synbart och relevant 

för kunder, då många finner CSR- aktiviteterna för osynliga i relation till vad företagets 

verksamhet egentligen går ut på. Transparens i kommunikation är därmed oerhört viktigt. 

2.2 Intressentteorin (Stakeholder Theory) 

Intressentteorin presenterades av Professor R Edward Freeman i boken “Strategic Management: 

A Stakeholder Approach” år 1984. Freemans definition av en intressent är en grupp eller individ 

som kan påverka eller påverkas av ett företags verksamhet. (Freeman 1984 s. 46) Till skillnad 

från Shareholder Theory (Friedman 1970) som är ett känt begrepp inom företagsekonomin, fritt 

översatt till “äktieägarteorin” menar intressentteorin att företag inte enbart har ansvar för 

aktieägarna utan för alla som berörs av företagets verksamhet.  

Teorin menar att företag bör ta alla berörda intressenter i beaktning och se till att de respekteras.  

I viss mån kan intressent teorin kopplas till begreppet CSR då grundidén bakom teorin är att 

företag ska ta ansvar för individer och samhället, snarare än enbart aktieägarna. Viktiga 

intressenter är enligt intressent teorin anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhälle och miljö 

(Jutterström & Norberg 2011 s. 112).  
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2.3 Marknadsföringsteori 

Nedan följer marknadsföringsteori som är viktig vid undersökningen av hur hamburgerkedjorna 

kommunicerar arbetet för en hållbar utveckling till konsumenterna. I detta kapitel har vi till viss 

del kopplat marknadsföringsteori direkt till begreppet CSR.  

2.3.1 Segmentering och positionering 

Företag kan inte tilltala alla konsumenter på marknaden eller åtminstone inte tilltala alla 

konsumenter på samma sätt. Det finns för många konsumenter med vitt skilda behov. Företag 

måste därför identifiera de delar av marknaden som de kan tjäna bäst på. De måste utveckla 

kunddrivna marknadsföringsstrategier som bygger rätt relationer till rätt kunder. (Kotler 2008 s. 

410) 

Genom att segmentera marknaden delar företag upp den i mindre segment som på så sätt kan nås 

på ett mer effektivt sätt med produkter och tjänster som matchar segmentets unika behov. Det 

finns fyra övergripande variabler som företag behöver ta hänsyn till när de ska segmentera 

konsumentmarknaderna. Dessa variabler är geografiska (länder, regioner, städer), demografiska 

(ålder, kön, yrke), psykografiska (klasstillhörighet, livsstil) samt beteendemässiga (kunskap, 

attityd, köpbeteende) (Kotler 2008 s. 410-415). 

När företaget har identifierat de olika segmenten gäller det enligt Kotler (2008 s. 423) att rikta 

sin uppmärksamhet mot rätt segment. Företag behöver bedöma hur många och vilka segment de 

kan tjäna bäst. För att göra det måste företag först undersöka tre faktorer: Segmentets storlek och 

tillväxt, segmentets strukturella attraktionskraft och företagets målsättning och resurser.  

Företag kan också välja att ignorera skillnader i de olika marknadssegmenten och rikta in sig på 

hela marknaden med ett erbjudande. Denna strategi fokuserar på konsumenters allmänna behov 

snarare än speciella behov. Företaget skapar således en produkt och ett marknadsföringsprogram 

som de tror kommer att tilltala många konsumenter. Dock har många moderna marknadsförare 

starka invändningar mot denna strategi eftersom problem uppstår när företag försöker skapa en 

produkt som ska tilltala alla konsumenter. Dessutom kan företaget få problem med att konkurrera 
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med andra, mer fokuserade företag som gör ett bättre jobb med att tillfredsställa olika enskilda 

kundsegments behov (Kotler 2008 s. 424).  

Utöver arbetet att identifiera och välja segment måste företag bestämma vad de ska ha för 

värdeerbjudande - hur de ska skapa differentierat värde för de valda segmenten och vilken 

position som de ska inta (Kotler 2008 s. 432). Konsumenter blir dagligen överösta med 

information om produkter och tjänster och kan inte omvärdera produkterna varje gång de ska 

göra ett köp. För att underlätta själva köpprocessen organiserar konsumenter produkter, tjänster 

och företag i kategorier, eller positioner i medvetandet. En produkts position i en konsuments 

medvetande är en komplex kombination av uppfattningar, intryck och känslor som konsumenten 

har i relation till produkten jämfört med konkurrerande produkter. Denna positionering av 

produkter gör konsumenten med eller utan ”hjälp” från marknadsförare. Men marknadsförarna 

vill inte lämna det åt slumpen, utan de ämnar tänka ut den position som kan ge produkten största 

möjliga fördelar på den utvalda marknaden (Kotler 2008 s. 434).  

 

2.3.1.1 Hur CSR kan användas i segmenterings och positioneringssyfte 

Schröder & McEachern (2005 s. 212) har studerat effekten av hur snabbmatskedjorna 

McDonald’s och Kentucky Fried Chicken kommunicerar CSR- initiativ till unga konsumenter i 

Storbritannien.  

De menar att snabbmatskedjorna har fått utstå mycket kritik och blivit en lätt måltavla för 

intresseorganisationer i takt med kedjornas växande makt på den globala marknaden och 

kedjornas höga synlighet genom tydlig marknadsföring. Det har blivit värdefullt att arbeta med 

CSR för att svara på den sortens kritik. Om företag genomför CSR- initiativ proaktivt (innan det 

fått utstå kritik) snarare än reaktivt (för att släta över kritiken) så kan CSR- arbete användas för 

att segmentera marknader och positionera produkter på ett lönsamt sätt. Arbetet med att skydda 

varumärkets värde blir lättare om företagets policy och strategier är i linje med värderingarna hos 

anställda och kunder (Schröder & McEachern 2005 s. 212). 
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2.3.2 Points of Difference (PODs) 

Points of Difference eller PODs är olika attribut eller fördelar som konsumenten starkt associerar 

med ett varumärke. De ska ses som positiva ur konsumentens synvinkel och inte gå att finna hos 

andra varumärken (Keller 2008 s. 107).  

2.3.3 Points of Parity (POPs) 

Points of Parity eller POPs är egenskaper hos ett varumärke som inte är unika för det varumärket 

utan egenskaperna kan innehas av flera olika varumärken. Det finns två olika typer av POPs: 

kategoriska och konkurrenskraftiga.  

Kategoriska POPs definieras som nödvändiga, men inte nödvändigtvis tillräckliga villkor för 

konsumentens varumärkesval. Exempelvis förväntar sig en kund att en bank ska tillhandahålla 

sparplaner för att vara en “riktig” bank. Konkurrenskraftiga POPs är egenskaper som istället är 

avsedda att hämma konkurrenters PODs (Keller 2008 s. 109). POPs är till för att matcha 

konkurrenters påstådda egenskaper och därmed i vad mån det är möjligt förhindra att 

konkurrerande företag behåller sina konkurrensfördelar.  

2.3.4 Public Relations (PR) 

Public Relations eller “PR” går enligt Kotler (2008 s. 760) ut på att bygga goda relationer med 

företagets målgrupper. Det åstadkoms genom att erhålla gynnsam publicitet, bygga upp ett gott 

rykte kring företaget och genom att hantera och avvärja ogynnsamma rykten, historier och 

händelser. PR har blivit ett allt viktigare kommunikationsverktyg när traditionell form av reklam 

har svårt att fånga konsumenters uppmärksamhet. PR-arbete kan ske på flera olika sätt. Bland 

annat kan företag skapa och strategiskt placera ut information med stort nyhetsvärde för att det 

ska spridas via media och på så vis skapa uppmärksamhet kring en produkt eller tjänst.  

Kotler (2008 s. 761) menar att PR kan ha stor inverkan på allmänheten till ett lägre pris än 

traditionell reklam. Detta på grund av att företaget inte betalar för utrymmet eller tiden i media. 

Istället betalar företaget personer som har i uppgift att utveckla och få ut information, samt att 

hantera inträffande händelser.  
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2.3.4.1 Koppling mellan PR och CSR 

Gulyás (2011 s. 56) har undersökt hur de största mediebolagen i världen arbetat med CSR samt 

hur de kommunicerat ut arbetet mellan åren 2000 och 2009. Studien visar att CSR- arbetet i 

mediebolagen var relativt begränsat varpå det inte var speciellt överraskande att allmänhetens 

tilltro till bolagen var lågt.  

Allmänheten tenderar att ha en negativ uppfattning om mediebolag och andra bolag i stort, 

speciellt i välutvecklade länder. Exempelvis refererar Gulyás (2011 s. 57) till den inflytelserika 

undersökningen Edelman Trust Barometer 2011 (Trust Baromenter, 2012-05-19) som visar att 

endast 21% av de tillfrågade i Storbritannien svarade att de litar på att mediaindustrin gör “det 

som är rätt”. Motsvarande siffra för mediaindustrin globalt sett är 54%. Undersökningen visade 

också att de flesta håller med om att företag ska vara socialt ansvarstagande (89% i 

Storbritannien respektive 73% globalt sett). Utifrån detta har Gulyás (2011, sid. 57) undersökt 

hur socialt ansvarstagande mediabolag egentligen är, om CSR- arbete påverkar Edelman Trust 

Barometer samt om mediabolag gör någonting för att ändra de här uppfattningarna. 

Studien visade att CSR- kommunikationen har ökat sedan år 2000 vilket är en indikation på att 

organisationerna vill förbättra sitt rykte. Det är troligt att ökningen beror på en generell trend 

som säger att företag ska lägga större vikt vid CSR samt det faktum att CSR- kommunikationen 

låg på en väldigt låg nivå från början. Ökningen verkar vara en del av företagens PR-arbete för 

att förbättra sin image snarare än ett genuint försök att leva upp till de etiska idealen. CSR och 

PR är svåra att separera, särskilt då de har ett gemensamt ursprung i 1900-talets företagsmiljö i 

USA, menar Gulyás (2011 s. 72). 
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3. Metod 

Det här kapitlet beskriver hur studien har genomförts. Studiens vetenskapliga ansats och metod 

definieras och de val vi gjort motiveras.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

3.1.1 Val av Hermeneutik 

Thurén (2007 s. 16) menar att det finns två vetenskapliga huvudinriktningar gällande 

vetenskaplig ansats, positivism och hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i 

naturvetenskapen och hänvisar till tron på absolut kunskap. Enligt positivismen är det bättre med 

en liten kärna av fast kunskap än mängder av löst tyckande och spekulationer (Thurén 2007 s. 

21). 

Till skillnad från positivismen är hermeneutiken utpräglat humanistisk (Thurén 2007 s. 16). 

Hermeneutiken grundas på förståelse för relativistiska tankegångar. Det är långtifrån alltid 

förnuftet räcker till för att förstå en människa. När någon verkar handla irrationellt kan det bero 

på att han eller hon tänker, känner eller upplever saker på ett annat sätt än man själv gör. Det är 

här hermeneutiken kan vara till hjälp enligt Thurén (2007 s. 94). Hermeneutik går ut på att förstå 

och inte bara begripa intellektuellt. Utöver empiri och logik bygger hermeneutiken på 

igenkännande (Thurén 2007 s. 103). 

Den vetenskapliga inriktningen i arbetet är hermeneutisk. Främst med tanke på att resultatet av 

studien inte kan ses som en absolut kunskap, något en positivistisk inriktning eftersträvar. I 

analysen ställs teori om CSR och marknadsföring mot det empiriska material vi samlat in från 

hamburgerkedjorna och från konsumenter. Sedan har vi försökt att se samband och uppnå en 

djupare förståelse, vilket ligger i linje med hermeneutiken.  

3.1.2 Induktiv ansats 

Enligt Thurén (2007 s. 22) finns det två sätt att dra slutsatser, genom induktion och deduktion. 

Induktion utgår från empiri, allmänna generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta och 

förutsätter kvantifiering. Thurén (2007 s. 23) menar att man måste känna till hur en induktiv 

undersökning har utförts för att kunna veta hur tillförlitlig den är. Viktigt att tillägga angående en 
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induktiv ansats är att det inte går att vara helt säker på en induktiv slutledning eftersom den 

bygger på ett empiriskt material som sällan utgör en fullständig uppräkning (Thurén 2007 s. 24). 

Deduktion innebär, enligt Thurén (2007 s. 28) att en slutsats betraktas som giltig om den är 

logiskt sammanhängande. Den behöver däremot inte vara sann i den meningen att den 

överensstämmer med verkligheten.  

I arbetet har vi använt en induktiv ansats då vi bygger resonemang och slutsatser från empirin. Vi 

har samlat in empiriska data och analyserat mot teori för att få djupare förståelse i ämnet. Då 

arbetet syftar till att utreda hur hamburgerkedjor och konsumenter samverkar var en induktiv 

ansats mest relevant. 

3.2 Vetenskaplig metod 

3.2.1 Kvantitativ och Kvalitativ metod 

Det finns två huvudsakliga metodansatser för datainsamling, kvantitativa och kvalitativa och i 

det här arbetet har vi var valt att kombinera de två. Vid en kvantitativ undersökning är det man 

mäter grundat på likvärdiga och jämförbara uppgifter. En kvalitativ studie genomförs då man är 

intresserad av innebörden av det man studerar och av att se mönster i ett mer komplext 

sammanhang (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008 s. 30-31).  

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008 s. 31) ger genom tabellen nedan en bild av skillnader 

baserade på en uppdelning av kvantitativa respektive kvalitativa data. Som det framgår av 

tabellen finns en viss överlappning mellan olika tillvägagångssätt att samla in data och vanligt är 

att man kombinerar olika sätt.  

Inriktning Data Syfte Exempel Insamling 

Kvanitativ Siffror Bestämda egenskaper Genus 

Inkomst 

Innehav 

Enkät 

Mätning 

Databaser 

Kvalitativ Termer Betydelser 

Mening 

Mönster 

Dilemman 

Beslut 

Värdering 

Intervju 

Obervation 

Databaser 

 
Tabell 2 Beskriver uppdelning av kvalitativ och kvantitativ metod. Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008 s. 31) 
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I studien används en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Dels har vi genomfört 

en enkät med konsumenter (Se punkt 3.5) vilket får ses som en kvantitativ metod även om 

mycket av resultatet inte enbart kan räknas som kvantitativa data. Vi har även genomfört en 

kvalitativ intervju med Hållbarhetschefen på Max (Se punkt 3.6) för att få företagets perspektiv 

på miljömässiga engagemang. Vi ser det som en bra kombination att kombinera en kvantitativ 

metod i form av enkäten med en kvalitativ metod i form av intervjuer. Eriksson & Wiedersheim-

Paul (2011 s. 97) menar att intervjuer och enkäter kan användas var och en för sig eller i 

kombination. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är information som vi samlar in själva medan sekundärdata är data som redan finns 

insamlad. Primärdata i studien representeras av en enkätundersökning och en intervju med Max 

Hållbarhetschef medan sekundärdata består av information från Max och McDonald’s hemsidor 

samt teori.  

3.4 Val av företag 

Vid arbetets början visste vi bara att vi ville skriva om CSR samt genomföra ett arbete inom 

hållbar utveckling ur ett marknadsföringsperspektiv. Det var av vikt att välja två företag inom 

samma bransch då det skulle underlätta vid jämförelse och analysering.   

Slutligen kom vi fram till att det vore intressant att titta närmare på snabbmatsbranschen, och då i 

synnerhet hamburgerkedjor. Vi båda var sedan tidigare medvetna om att Max hade sin 

klimatkompensation och vi hade uppmärksammat att McDonald’s gjorde reklam för samarbetet 

med svenska bönder i reklamkampanjen “från jord till bord”. Det är därmed två företag som har 

en tydlig koppling till hållbarhetsarbete men som även skiljer sig åt en del. 

Max har länge betonat att de är “den svenska” hamburgerkedjan som bara serverar svenskt 

nötkött medan McDonald’s ofta ses som den multinationella jätten även om det skiljer mycket 

mellan McDonald’s Sverige (som vi har valt att undersöka) och McDonald’s i andra länder. 

Båda hamburgerkedjorna är även tydliga med miljöengagemanget på sina respektive hemsidor. 
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3.5 Enkät till konsumenter 

Enkäten konstruerades och genomfördes i webb-tjänsten ”Google Docs”. Vi fick 146 svar under 

perioden 24:e april till 2:a maj 2012. 

3.5.1 Varför enkät?  

För att utreda vad konsumenter har för inställning och attityd till Max och McDonald’s 

miljöarbete samt marknadsföringen av detta, konstruerade vi en webbaserad enkät. Anledningen 

till att vi valde att använda en enkät för att samla in primärdata om konsumenters syn på 

miljöarbete var att vi ansåg att det skulle vara en för stor uppgift att intervjua den mängd 

konsumenter som skulle krävas för att få en övergripande bild i frågan. Som Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011 s. 88) skriver måste en avvägning göras mellan kostnad, kvalitet och 

tillgänglighet. Genom att använda enkättekniken anser vi oss ha ökat tillgängligheten markant, 

likaså minskat kostnaderna i form mindre tidsåtgång (det vill säga alternativkostnad för både oss 

och de svarande konsumenterna).   

3.5.2 Urval 

En viktig aspekt vid konstruerandet av en enkät är att få kontakt med rätt målgrupp. I det här 

fallet underlättade det att en stor del av befolkningen kommer i kontakt med Max och 

McDonald’s relativt ofta. Samt att hamburgerkedjorna vänder sig till en bred målgrupp.  

Vi valde att i första hand sprida enkäten på det sociala nätverket Facebook. Delvis genom att 

“dela” länken i olika grupper i nätverket, skriva till vänner personligen och be dem att svara på 

enkäten samt be föräldrar och vänner att vidarebefordra den.  

För att få feedback utfördes en testning av enkäten innan den skickades ut. Testningen 

genomfördes med fem personer som fick svara på enkäten och komma med synpunkter. När vi 

skickade ut den riktiga enkäten hade vi således en bättre uppfattning om hur lång tid den skulle 

ta att besvara (cirka 2-3 minuter) samt att frågorna var begripliga.  
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3.5.3 Utformandet av enkäten 

Vid utformningen av en enkät gäller det att noga göra klart för sig vad man vill veta och till vad 

informationen ska användas, liksom vem som ska använda den. Det här bestämmer i hög grad 

undersökningens uppläggning och omfattning (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 98). 

För att ta skapa en så bra enkät som möjligt analyserade vi först våra forskningsfrågor och 

konstruerade sedan enkätfrågorna från dem. Vi fick hjälp av vad Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2011 s. 101) kallar för Tio dödssynder vid intervjuer och enkäter och vi har så gott det går 

undvikt dessa. 

1. Frågor som bara ger ja- eller nej svar. 

2. Ingen fråga, bara påstående. 

3. Att ställa flera frågor samtidigt.  

4. Värderingar i frågan. 

5. Outtalade förutsättningar i frågan.  

6. Överlastade frågor. 

7. Ledande frågor. 

8. Laddade frågor. 

9. Överdrifter i frågorna. 

10. Alltför komplicerade frågor. 

3.5.4 Typ av frågor 

Resultatet blev en 11 frågor lång enkät (där sista frågan består av 18 delfrågor). Alla frågor är 

attityd- eller åsiktsfrågor där enkätdeltagarna får en fråga att ta ställning till. Trost (2007 s. 71) 

menar att man kan skilja på två sätt att ställa attitydfrågor. Det ena sättet går ut på att man i 

frågeformuläret ber den svarande ta ställning till ett antal påståendesatser och ange i vilken 

utsträckning han eller hon instämmer i påståendena. Det andra sättet är att ställa frågor som 

besvaras jakande eller nekande. (Ja eller nej- frågor). Vi valde att uteslutande använda det 

förstnämnda sättet då frågor som bara ger ja- eller nej svar är en av dödssynderna enligt Eriksson 

Wiedersheim-Paul (2011 s. 101).  

För att ge en överblick över hur frågorna såg ut visar bilden nedan hurr den första frågan i 

enkäten var konstruerad: 
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Figur 1 Första frågan i vår enkätundersökning Källa: Egen 

Istället för att ställa frågan ”Är du miljömedveten?” med svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet 

ej” får den svarande istället värdera hur miljömedveten han/hon är på den 9-gradiga skalan. Det 

anser vi ger en mer nyanserad bild av urvalets miljömedvetenhet. 

Trost (2007 s. 73) varnar för allt för stort bruk av sammanställningar av den här typen av frågor, 

då den som svarar kan tröttna. Det är något som vi har tänkt på och därför försökt göra enkäten 

ganska kort med en lagom mängd frågor. 

En metod vi övervägde var att ställa öppna frågor i enkäten där den som svarar kunde beskriva 

med egna ord vad han/hon ansåg. Exempelvis, ”Hur miljömedveten anser du dig vara? Förklara 

vad du gör för miljön”. Det skulle dock inneburit en stor mängd olika svar och data som var 

svåranalyserade. Trost (2007, s. 74) varnar för öppna frågor i enkäter av två anledningar. Den 

ena är teknisk och har att göra med att det vanligen är tidsödande att handskas med de skrivna 

svaren. Det andra är att svaren ofta har flera dimensioner vilket delvis är bra men det är 

besvärligt att ta hand om sådant material. Därför valde bort den här typen av frågor.  

3.5.5 Frågornas ordningsföljd  

Trost (2007 s. 94) menar att frågornas inbördes ordning i formuläret är viktig. Trost (2007 s. 97) 

tar upp det faktum att den som svarar på en enkät kan se följdfrågor och kika på vilka frågor som 

kommer näst. Det kan innebära att vissa frågor inte är rimliga att ställa eller åtminstone inte bör 

finnas i anslutning till andra frågor inom samma område. Frågorna styr tankebanorna så att 

frågorna lätt tolkas i det sammanhang de förekommer. Vi tog det här i beaktning och utformade 

enkäten så väl som möjligt utefter de tekniska möjligheterna i webbtjänsten. Resultatet blev att vi 

delade upp enkäten på följande sätt: 



20 

Sida 1: Missivbrev 

Sida 2: Grundläggande frågor om de svarandes syn på miljöengagemang 

Sida 3: Frågor om de svarandes syn på Max och McDonald’s miljöengagemang 

Sida 4: Frågor om de svarandes syn på marknadsföring av miljöengagemang 

Sida 5: Frågor om de svarandes syn på olika miljömässiga åtgärder (den tidigare nämnda sista 

frågan med 18 delfrågor). 

Vi har noga övervägt ordningsföljden och vår ambition är att den inte ska leda svaren. 

3.5.6 Enkätverktyg 

Det finns en mängd enkätverktyg som är webbaserade och det är svårt att hitta det som är bäst, 

många tjänster är dessutom dyra att använda. Vi valde Googles enkättjänst i Google Docs som är 

gratis och har en mängd användbara funktioner. Den saknar dock vissa funktioner som ett ”vet 

ej”-alternativ till den typen av frågor vi har valt att ställa. Vårt sätt att hantera det problemet var 

att tydligt skriva ”Om du känner att du inte vill svara på en fråga eller inte har någon åsikt om 

den är det okej att hoppa över den.” i missivbrevet. 

3.5.7 Missivbrev 

Missivbrevet var det första som de svarande möttes av när de öppnade enkäten. Därför var det 

viktigt att utforma missivbrevet väl. Ett missivbrev ska se inbjudande ut och inte vara alltför 

långt. (Trost 2007 s. 98). 

Det fullständiga missivbrevet återfinns i den bifogade enkätundersökningen i slutet av arbetet. 

3.6 Företagsintervju 

3.6.1 Kontakt med McDonald’s 

Genom McDonald’s hemsida fann vi ett mejlformulär vilket vi använde för att få en intervju. 

McDonald’s hänvisade i svarsmejlet till att vi i första hand ska försöka få våra frågor besvarade 

genom den information som finns på hemsidan. Om vi inte fick svar där skulle vi kontakta en 

person som var ansvarig för de här frågorna inom McDonald’s. När vi mejlade den personen fick 

vi genast tillbaka ett automatiskt meddelande som berättade att mejladressen inte var i bruk. Då 
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ringde vi till McDonald’s och berättade om problemet. Det visade sig att personen inte jobbade 

kvar och därför blev vi kopplade till huvudkontoret. På huvudkontoret fick vi en mejladress till 

en ny person som kanske kunde besvara frågorna. Vi skickade samma mejl till honom men även 

han hänvisade till informationen på hemsidan. Vi fick således ingen intervju från McDonald’s 

men har istället valt att fokusera på den information som de kommunicerar via hemsidan. 

3.6.2 Kontakt med Max 

Vi skickade ett likadant meddelande till Max som till McDonald’s. Det finns saker att ta i 

beaktning när man skriver mejl enligt Forsell (2007). Man ska bland annat tänka på vad man 

skriver i ärenderaden och man ska tänka på att ett mejl inte ska vara längre än att det ska gå att 

läsa på en skärm. Man ska uttrycka sig kortfattat men få med allt av substans (Forsell 2007 s. 

38).  

Svaret dröjde lite men ett påminnelsemejl gav resultatet att fick vi ett mejl av Pär Larshans, 

hållbarhetschef på Max som meddelade att han ställde upp på en telefonintervju. Fördelar med 

en telefonintervju är att den går fort att genomföra. Jämfört med en besöksintervju finns det 

några nackdelar. Man kan bland annat inte ställa för komplicerade frågor och inte visa bilder och 

skalor (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 100). Vi fick utförliga svar i intervjun och en bra 

inblick i Max miljöarbete ur företagets perspektiv. Frågorna utformades med hjälp av Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011 s. 101) och frågorna stämdes av mot de ”10 dödssynderna vid 

intervjuer och enkäter”. 
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3.7 Analysmetod 

I analysen har vi valt att utgå från att besvara frågeställningen och väva samman teori och empiri 

bilden nedan visar hur vi har gått till väga. Vi börjar med att utgå företagens perspektiv där vi 

med hjälp av de empiriska data vi samlat in från de berörda företagens hemsidor och intervjun 

med Max Hållbarhetschef analyserar hur företagen engagerar sig i miljöarbete och hur de 

marknadsför detta. Vi har sedan utgått från konsumenternas perspektiv och analyserat 

enkätresultatet för att se dels vad konsumenter anser om hamburgerkedjornas miljöarbete och 

dels vad de anser om hamburgerkedjors marknadsföring av detta. Slutligen knyter vi de båda 

perspektiven samman och analyserar hur hamburgerkedjorna arbetar för att tillfredställa 

konsumenterna och samtidigt skapa en hållbar utveckling.  

 

Figur 2 Analysmetod Källa: Egen 
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3.8 Källkritik 

Vi lyckades inte få någon intervju med McDonald’s. En sådan intervju kunde ha bidragit med ett 

bredare perspektiv till hur McDonald’s väljer att engagera sig i miljöarbete. Åldersspridningen 

på vår enkätundersökning är koncentrerad till konsumenter i 20-30 årsåldern då de flesta 

respondenterna är våra kontakter på facebook. Vi har försökt att justera detta genom att sprida 

enkäten via syskon och föräldrars facebook-vänner men det är trots det rimligt att anta att 

majoriteten av de svarande är i samma ålder som oss själva. Det finns skäl att tro att 

miljömedvetenhet är någonting som skiftar med konsumenters ålder, vilket i så fall kan utgöra en 

orsak till att ställa sig kritisk till enkätens resultat. Vi bör även ställa oss kritiska till enkätens 

resultat då det är begränsat till 146 svar. 

Vi har under arbetets gång insett att det skulle vara intressant att även ha involverat Burger King 

i arbetet. Det hade gett oss en bra grund för jämförelse då de inte engagerar sig i miljöarbete i 

lika hög grad som Max och McDonald’s men trots det innehar en stor position på den svenska 

marknaden.  
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4. Empiri 

4.1 Max Hamburgerrestauranger AB 

4.1.1 Om Max 

Max är ett svenskt familjeföretag som öppnade sin första hamburgerrestaurang 1968 i Gällivare. 

Länge var Max restauranger koncentrerade till Norrland men idag är Max ett rikstäckande 

företag med restauranger över hela landet. År 2011 öppnades den första Max restaurangen 

utanför Sverige i Oslo (Max Hamburgerrestauranger AB, 2012-03-20). Förutom restauranger så 

har Max genom åren drivit bland annat hotell, bensinstationer, gym och solarium (Historiska 

ögonblick, 2012-03-20). 

4.1.2 Max miljöarbete 

Max är tydliga med sitt miljöengagemang och på deras hemsida presenterar de sitt miljömässiga 

ställningstagande som “Vi är en del av problemet. Men vi vill också vara en del av lösningen!” 

(Miljö, 2012-03-20). 

Max påvisar vikten av att även samhället måste gå i en mer hållbar riktning när de målar upp sin 

vision för framtiden: 

“Max ansvar för miljön handlar om visionen om ett hållbart Max i ett hållbart samhälle. Ca 95% 

av vår påverkan ligger utanför vår direkta kontroll vilket innebär att ska vi på sikt bli hållbara 

så måste också samhället gå i en mer hållbar riktning. Max har valt att visa att det går att göra 

skillnad. Vi gör det i fyra steg.  

Steg 1: En vision om ett hållbart Max. 

Steg 2: Vi har kartlagt vår miljö och klimatbelastning från jord till bord. 

Steg 3: En åtgärdsplan är upprättad där vi både arbetar för ett mer hållbart jordbruk till att vi 

förbättrar vår miljöbelastning i varje steg. 

Steg 4: Vi vill tydligt kommunicera våra åtgärder med förhoppningen att inspirera andra 

företag.” (Miljö, 2012-03-20). 
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Klimatkompensation: Max totala klimatpåverkan motsvarar idag ca 45 000 ton koldioxid/ år och 

ungefär 70% av det totala utsläppet kommer från nötkött (Max klimatsatsning, 2012-03-20). Det 

Max gör för att minska koldioxid utsläppet är att ställa högre krav på sina leverantörer samt att 

enbart använda sig av svenskt nötkött.  

Men då nötkött är en viktig beståndsdel i verksamheten “nötkött är vår huvudprodukt och utan 

den så dör vi som företag”(Intervju med Max VD, Civilekonomen) säger Max VD, så 

klimatkompenserar de för sitt koldioxidutsläpp genom att plantera träd i Afrika. 

Uppskattningsvis handlar det om 70 000 träd per år som planteras ut via samarbetspartners (Max 

klimatsatsning, 2012-03-20). Det här motsvarar belastningen som både Max samt deras 

underleverantörer förorsakar.  

Max miljöinitiativ “bättre eftersmak”: För att förstå vilken påverkan som Max verksamhet har 

på miljön har de låtit analysera sin mats väg från jord till bord tillsammans med miljöexperter. 

Arbetet innefattar energianvändningen i lokaler, resor, transporter, förpackningar samt en 

klimatanalys för respektive ingående råvara i deras produkter (Koldioxidkompensation, 2012-03-

20) .  

Vindkraftproducerad el: För att sänka sin klimatpåverkan köper Max vindkraftproducerad el till 

sina restauranger.(Koldioxidkompensation, 2012-03-20) På hemsidan kan man läsa: 

“Genom att stödja denna förnyelsebara energikälla, som också ger betydligt lägre klimatavtryck 

än fossila bränslen, så hjälper vi också till så att vattenkraft tillåts vara den reservkraft den är i 

Sverige. Genom detta så bidrar vi till att kolkraftverk ej behöver tas i 

bruk”(Koldioxidkompensation, 2012-03-20). 

Det Naturliga Steget: Det Naturliga Steget är en icke vinstdrivande rådgivnings-, utbildnings- 

och forskningsorganisation som hjälper organisationer, grupper och individer att ta meningsfulla 

steg mot hållbar utveckling. De verkar för att ge beslutsfattare en gemensam och vetenskapligt 

grundad förståelse för hållbarhet och en metodik för att ta hållbara beslut.  

Syftet med Det Naturliga Stegets verksamhet är att skapa engagemang och kompetens för en 

hållbar utveckling. Verksamheten startades år 1989 i Sverige och har kontor i 11 länder. De har 
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bl.a. erhållit priset Blue Planet Prize (Om oss, 2012-03-20). Max har tagit hjälp av Det Naturliga 

Steget (Det Naturliga Steget, 2012-03-20) för att hitta ett sätt att klimatinventera sin verksamhet. 

Max arbetar även tillsammans med Det Naturliga Steget med att återföra allt på sina produkter 

och med att klimatmärka sin meny så att konsumenterna får tydlig information om produkternas 

olika klimatpåverkan. Tanken är då att kunden skall väga in detta i sitt menyval (Max 

klimatsatsning, 2012-03-20). 

Max miljöhus: Max miljöhus är ett nytt koncept som byggs vid alla Max nyetableringar, målet 

med dessa är att ge maximal energiåtervinning. De ska bl.a. uppfylla Boverkets krav för 

Miljöklassad byggnad, ha ventilationssystem som styrs av antalet gäster i restaurangen, ha 

laddstolpar för miljöbilar tillgängliga utanför restaurangen och ha en uppvärmning som styrs av 

fjärr- eller bergvärme, alltså ingen elektrisk uppvärmning (Max miljöhus, 2012-03-20). 

Återvinning/ källsortering: Max låter gästerna själv sortera sitt avfall efter måltiden och därför 

blir gästernas egen attityd till miljön väsentlig. Deras sopstation har samma design på de flesta 

Max för att underlätta för kunden. Man väljer att sortera bort muggar samt vätska och is från 

resterande sopor som går till värmeåtervinning och på så vis blir sopsäckarna lättare och 

transporterna färre. Max arbetar för att kompostera eller röta alla sina matrester och idag 

återvinns all olja och går tillbaka till industrin för återvinning till biodiesel. All wellpapp och 

kontorspapper återvinns men dessutom använder sig Max av ett tunnare kontorspapper vilket ger 

ett mindre uttag av naturresurser. Max återvinner all plåt och hårdplast (Övrigt miljöarbete, 2012-

03-20). 

Energi: Max har ett energiprojekt som går ut på att spara minst 10-15% av den totala 

energiförsörjningen i ett första steg. Alla toaletter på Max är snålspolande. Man arbetar även med 

att ständigt mäta av energiförbrukningen (Övrigt miljöarbete, 2012-03-20). 

Max miljöskola: Max arbetar med kontinuerlig internutbildning för att förbättra miljöattityden 

hos sina anställda. Under 2008 så lanserade företaget “Max miljöskola” vilken är en webbaserad 

tjänst som lär ut Max miljöpolicy. Utbildningen syftar till att påvisa individens roll i att tänka på 

miljön såväl på som utanför arbetsplatsen (Övrigt miljöarbete, 2012-03-20). 
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Uppmärksamhet och utmärkelser: Max har erhållit ett antal utmärkelser för sitt miljöarbete och 

här nedan följer några: 

 The most innovative companies in food - fast company 14 mars 2011 

 Trust across america 9 februari 2011 

 Vinnare av priset The green award 2009- “best international campaign  

 BBC World News utsändning från den 9 december on BBC 

 Sir Paul MCCartney uppmärksammar Max 

 BBC dokumentär om Max klimatkompensationprojekt i Mozcambique 

 Max först med Nyckelhålet på restaurang (Uppmärksamhet, 2012-03-20). 

I det här avsnittet av vårt arbete har vi omöjligt kunnat redovisa alla miljöfrämjande åtgärder 

som Max utför utan vi har valt att göra ett utdrag för att ge läsaren en hint. Vi hänvisar till Max 

hemsida för utförligare information (www.max.se). 
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4.1.3 Intervju med Max Hållbarhetschef 

Nedan presenteras en sammanfattning av intervjun med Pär Larshans, hållbarhetschef på Max. 

Det viktigaste vi fick ut av intervjun presenteras här nedan för att ge underlag till analys och 

slutsats.  

Till vilken grad anser ni att Max jobbar för en hållbar utveckling? Och i jämförelse med 

konkurrenterna? 

Jag kan inte svara på vad konkurrenterna gör och inte gör. Vi har sedan 2008 valt strategin att 

försöka bli ett hållbart företag i ett hållbart samhälle. Det innebär att vi har satt en vision med ett 

mål. Sen har vi konstaterat att vi har en lång väg kvar, rättare sagt merparten av våra utmaningar 

ligger faktiskt  utanför vår direkta kontroll. Det ligger hos våra konsumenter att göra aktiva val i 

restaurangerna, det ligger hos våra leverantörer att ändra sina sätt som de tillverkar våra 

produkter, det handlar framförallt om hur den svenska bonden ska kunna producera mat som är 

mer hållbar.   

 

Hur viktig är utsträckningen av miljöfrämjande arbete hos företag för konsumentens val? 

Kan det gå före faktorer så som exempelvis pris och smak?  

Priset på mat är väldigt, väldigt centralt för konsumenten. Det finns undersökningar som säger 

”jo, men jag handlar miljö eller jag handlar hållbart” eller vad det är för någonting men när de 

väl kommer där och står där så är det priset som är den helt avgörande faktorn.  

Om vi säger att vi säger att vi höjer priset på vårt nötkött, om vi höjer priset på våra hamburgare 

med hundra procent så har konsumenten aktiva val. Då kommer konsumenten göra det aktiva 

valet att gå till en konkurrent.  

 

Hur viktigt tror du att det miljöfrämjande arbetet är för just konsumentens val? 

I alla undersökningar leder vi skyhögt i de frågorna och vi ser hur vi har ökat försäljningen 

kraftigt under åren. Och självklart så har det bidragit, hur mycket är jättesvårt att mäta exakt. 

Men i alla undersökningar så pekar det på att det är centralt.  
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Hur mycket anser ni er marknadsföra ert arbete för en hållbar utveckling? Är det bra eller 

dåligt? 

Det är jättebra att marknadsföra på rätt sätt. Vi gör det framförallt till våra konsumenter. När våra 

konsumenter besöker en Max-restaurang är det då dem får informationen, både via brickinlägg, 

via olika typer av standees (typ av reklampelare), eller på annat sätt. Vi har valt att medvetet inte 

annonsera om det här. Vi gör det via vår hemsida, vi gör det framförallt via att vi försöker berätta 

för opinionsbildare och opinionsledare om vårt arbete. Så att de ska ha kännedom om det. Det 

har resulterat i att många pratar om oss, nämner oss och lyfter upp oss som ett exempel på ett 

företag som inte bara gör det på ytan utan faktiskt försöker göra skillnad också.   

 

Är den här typen av marknadsföring viktig? Kan det bli för mycket av den? 

I och med att vi inte köper en enda rad reklam, utan fokuserar mycket väldigt mycket i 

restaurangmiljön, så har gästerna själva gjort ett val att gå dit. Jag tror däremot att många företag, 

och där har vi märkt en trend, annonserar om att de är miljövänliga. Men det känns så konstigt 

för mig. Det ska man göra i alla fall, man ska försöka göra den åtgärden och paketera in det i 

produkten tycker vi. I vår marknadsföring via reklam lyfter vi fram smaken och kvalitén. Det är 

det som lockar kunderna att komma till oss. Sen att vi tar ansvar och försöker göra produkten så 

hållbar som möjligt när vi väl tillverkar den, det är det som vi lägger fokus på. 

 

Vilka enskilda åtgärder för hållbar utveckling tror ni konsumenten ser som viktigast? 

Jag tror att det är vår klimatkompensation. Det vill säga att vi planterar träd i Afrika. Sen tror jag 

man uppskattar mycket att vi är öppna med att nötköttet innehåller upp till fem gånger så mycket 

utsläpp som en vegetarisk produkt eller sex gånger så mycket som en fiskburgare.  

 

Vilka enskilda åtgärder för hållbar utveckling anser ni själva vara viktigast? 

Vi ser att just klimatkompensationen nog är den viktigaste. Den är tydlig för konsumenten och 

visar att vi vill ta ansvar. Det vill säga att vi kompenserar inte bara för våra utsläpp, vi 

kompenserar för leverantörers utsläpp, vi kompenserar även för den svenska bondens utsläpp.  
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4.2 McDonald’s Sverige 

4.2.1 Om McDonald’s 

McDonald’s är en hamburgerkedja som grundades 1940 av bröderna Dick och Mac McDonald 

då de öppnade en liten drive- in-restaurang i Kalifornien tillsammans. Men dagens McDonald’s 

uppkom inte förrän 1948 då de valde att ändra sitt koncept (Ray Krocs historia, 2012-03-22).  

Det skulle dröja till den 27:e oktober 1973 innan den första McDonald’s-restaurangen, på 

Kungsgatan i Stockholm, öppnade i Sverige. Idag finns 217 McDonald’s-restauranger i Sverige 

(McDonald’s Sveriges historia, 2012-03-22). 

4.2.2 McDonald’s miljöarbete 

McDonald’s framhäver tydligt vikten av sitt miljöarbete på sin hemsida: 

“På McDonald’s brukar vi säga att ”miljö är en del av vårt DNA”. Miljöarbetet är en självklar 

del av vår verksamhet och den dagliga driften. Vi har jobbat med miljöfrågorna under lång tid 

och vi strävar efter att ständigt utvecklas och bli ännu bättre. Och som bekant så blir man aldrig 

klar! Vi har under resans gång gjort många fina framsteg för att minska påverkan på vår miljö, 

men vi nöjer oss inte med det. Våra fokusområden är hållbara inköp, energieffektivisering, 

återvinning och transporter” (Vårt miljöarbete, 2012-03-22). 

Källsortering: McDonald’s var först ut att källsortera på sina restauranger i början av 1990-talet 

och de har idag en återvinningsgrad på över 90%. Men de strävar efter att 100% av matavfalle t i 

deras kök skall återvinnas (Återvinning, 2012-03-22). 

“Från jord till bord”: McDonald’s använder uttrycket “Från jord till bord” om deras arbete med 

att se till att varje steg i leverantörskedjan ska utvecklas hållbart utan att ge avkall på matglädje 

och kvalitet. De menar att det är viktigt för dem att alla råvaror som ingår i deras mat ska 

produceras på ett sätt som bidrar positivt till utvecklingen av ett hållbart jordbruk.  

De har ett antal verktyg för att arbeta med detta. Bland annat ett antal lantbruksstandarder som 

kallas MAAP (McDonald’s Agricultural Assurance Program) där det finns en standard anpassad 

för varje råvara. MAAP ställer krav på hur leverantörerna ska behandla djuren och hur grödorna 

ska produceras. Specifikt inom miljöområdet så ställer MAAP krav på att minska 
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energi/koldioxidutsläpp, minska näringsläckage, inte ta vatten från områden där det råder 

vattenbrist/stress, inte odla på områden som har känsliga arter/ekosystem, minimera 

avfall/kompostera organiskt material m.m. (Från jord till bord, 2012-03-22). McDonald’s 

använder sig även av ett verktyg som de kallar “Environmental Scorecard”.  Syftet med det är att 

varje leverantör skall utvecklas och bli bättre inom energianvändning, vattenåtgång och 

avfallshantering och förbättringar på dessa punkter stäms av årligen. I bästa fall kan detta leda till 

att leverantörerna får ökade volymer att producera (Från jord till bord, 2012-03-22). 

Energieffektiviseringar: McDonald’s har arbetat med energieffektiviseringar i många år i 

strävan efter att minska sin miljöpåverkan. Köksutrustningen utvecklas ständigt och de köper el 

som är märkt med BRA Miljöval. År 2004 började McDonald’s installera koldioxidmätare i sina 

restauranger. Mätaren känner av antalet gäster i restaurangen och anpassar ventilationen vilket 

sparar cirka 15% av energiåtgången (Energieffektiviseringar, 2012-03-22).  

Transporter: McDonald’s vill spela en aktiv roll i Sveriges elbilsutveckling och år 2009 invigdes 

deras första laddstation för elbilar på McDonald’s Lindvreten utanför Stockholm. Sedan dess har 

det tillkommit ett antal laddstationer på olika håll i Sverige.  

En annan åtgärd för att minska miljöpåverkan är att frityroljan som använts i matlagningen 

återanvänds som biobränsle i McDonald’s transporter. 100% av all frityrolja återvinns och blir 

naturbiodiesel som driver deras lastbilar. 26% av bränslet i deras lastbilar utgjordes av 

förnyelsebara bränslen under 2010 (Transporter, 2012-03-22). 

Förpackningar: McDonald’s pappersförpackningar består av cirka 70% återvunnet material. 

Man har även gått från att använda take-away påsar i plast till att enbart använda papperspåsar 

vilket innebär 1,7 miljoner färre plastpåsar om året. Bland annat så har de även valt att byta plast 

mot papper i sina salladsskålar vilket innebär en besparing på 1936 ton plast per år 

(Förpackningar, 2012-03-22). 

1000 svenska bönder: McDonald’s samarbetar med “1000 svenska bönder”. De är 

restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött och en stor inköpare av svensk 

ekologisk mjölk och andra svenska jordbruksprodukter (1000 svenska bönder, 2012-03-22).  

McDonald’s har stött på ett hinder i sin strävan efter att utöka inköpen av svenskt nötkött. Det 

finns inte tillräckligt med nötkött av den höga kvalitet som krävs, på den svenska marknaden. 
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Men här menar McDonald’s att de kan göra skillnad genom att ha en samarbetsdialog med LRF, 

Lantbrukarnas riksförbund, med fokus på såväl produktions- som kommunikationsfrågor (Vårt 

samarbete, 2012-03-22). McDonald’s lyfter fram att de har ett starkt engagemang i den här frågan 

och de är övertygade om att de kan göra skillnad:  

“I kraft av våra inköpsvolymer och vår synlighet ser vi på McDonald’s oss som en tydlig länk i 

den kedja som är matlandet Sverige. Tillsammans med andra aktörer i jordbrukssektorn kan vi 

uppnå målsättningen om ett mer konkurrenskraftigt lantbruk med stark framtidstro. Därmed kan 

vi långsiktigt bidra till att tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft stärks för både bonden och 

McDonald’s lokala franchisetagare. Men det kommer att kräva mod och nytänkande från alla 

partner för att bygga nya allianser mellan de aktörer som har ett gemensamt intresse i dessa 

frågor. Vi vill gärna involvera Landsbygdsministern i vårt arbete och hoppas att ministern vill ta 

emot oss för vidare diskussioner” (Vårt samarbete, 2012-03-22). 

“Råvaror i världsklass”: Något som går hand i hand med det levande svenska lantbruket är att 

McDonald’s vill erbjuda råvaror i världsklass. Alla råvaror som serveras på McDonald’s ska 

passera strikta specifikationer. Det innebär att varje led i produktionen, som transport, leverans 

och förberedelser övervakas noggrant (Råvaror i världsklass, 2012-03-22). Grönsakerna på 

McDonald’s odlas efter ett så kallat IP-program (Integrerad Produktion) vilket innebär att 

odlaren använder bästa tänkbara metoder ur miljö- och hälsosynpunkt. Exempelvis används 

naturliga bekämpningsmetoder mot skadedjur och ogräs (Våra grönsaker, 2012-03-22). Fisken i 

McDonald’s fiskburgare är enbart lokalt och hållbart fiskad MSC-märkt torsk. McDonald’s är 

den första restaurangkedjan som MSC-certifierat sin verksamhet. MSC (Marine Stewardship 

Council) är en internationell organisation som arbetar med fiskare, organisationer, forskare, 

miljöorganisationer och allmänheten för ett långsiktigt hållbart fiske (Filet-o-Fish, 2012-03-22). 

Ekologisk Mjölk är viktigt för McDonald’s och sedan 1995 så har Arla kunnat leverera så 

mycket ekologisk mjölk så att det räcker till alla McDonald’s restauranger i Sverige. I och med 

att McDonald’s nu bara serverar ekologisk mjölk så har de visat att ekologiska alternativ är bra 

och rimligtvis inte dyrare än det vanliga (Arla – den goda mjölken, 2012-03-22). 

I likhet med informationen om Max så hänvisar vi till hemsidan (www.mcdonalds.se) för mer 

utförlig information.   

http://www.mcdonalds.se/
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4.3 Enkätresultat 

Nedan följer resultatet från vår enkätundersökning. Det besvarades av 146 personer och svaren 

finns redovisade som stapeldiagram och i procentform.  

 

Grundläggande frågor om konsumenters syn på miljöengagemang: 

 

Figur 3 Enkätfråga 1 “Hur miljömedveten anser du dig vara?” Källa: Egen 

 

Fråga 1: Av detta diagram kan vi utläsa att det finns en relativt stor miljömedvetenhet bland 

våra svaranden då 46% av de svarande placerar sig över medel. Vi kan alltså utifrån detta 

konstatera att våra svaranden, om de får säga det själva, är rätt så miljömedvetna.  

 

 

Figur 4 Enkätfråga 2 “Anser du att ansvaret för en hållbar utveckling ligger på företagen?” Källa: Egen 

 

Fråga 2: Här ser vi att konsumenter i hög grad anser att ansvaret för en hållbar utveckling ligger 

på företagen då 76% av respondenterna svarat över medel. Det är få som svarat 1-4 vilket tyder 

på att konsumenter överlag ser det här som en viktig fråga.   
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Figur 5 Enkätfråga 3 “Anser du att ansvaret för en hållbar utveckling ligger på privatpersoner?”  Källa: Egen  

 

Fråga 3: Här anser vi att våra svaranden anser att till ansvaret för en hållbar utveckling även 

ligger på privatpersoner, då 59% svarat över medel, men inte i lika hög grad som det ligger på 

företagen.  

 

 

 

Figur 6 Enkätfråga 4 “Hur viktigt är det för dig som konsument att företag arbetar aktivt med att minska sin 
klimatpåverkan?”  Källa: Egen 

 

Fråga 4: Svaranden anser det vara väldigt viktigt att företag jobbar aktivt med att minska s in 

miljöpåverkan. 23% av respondenterna har svarat 9, alltså maximalt på den här frågan. 
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Frågor om konsumenters syn på Max och McDonald’s miljöengagemang: 

 

Figur 7 Enkätfråga 5 “Till vilken grad anser du att Max arbetar för en hållbar utveckling?” Källa: Egen 

 

Fråga 5: De svarande anser att Max i hög grad arbetar för en hållbar utveckling då 54% av 

svaren ligger över medel. 

 

 

 

Figur 8 Enkätfråga 6 “Till vilken grad anser du att McDonald’s arbetar för en hållbar utveckling?” Källa: Egen 

 

Fråga 6: Svaranden på vår enkät anser att McDonald’s till viss del arbetar för en hållbar 

utveckling då 31% av svaren hamnar över medel. I jämförelse med fråga 5 om Max, kan vi se att 

de svarande anser att Max i högre grad arbetar för en hållbar utveckling än vad McDonald’s gör.  
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Figur 9 Enkätfråga 7 “Hur viktigt är företagets miljöengagemang i ditt val av hamburgerkedja?” Källa: Egen  

 

Fråga 7: Här kan vi se att företagets miljöengagemang inte är särskilt viktigt i konsumentens val 

av hamburgerkedja. 32% av våra svaranden har svarat 1 – Ej viktigt i den här frågan. 66% av 

respondenterna har svarat under medel och 19% har svarat över medel.  

 

 

Frågor om konsumenters syn på marknadsföring av miljöengagemang:  

 

 

Figur 10 Enkätfråga 8 “Till vilken grad anser du att Max marknadsför sitt arbete för en hållbar utveckling?” Källa: Egen 

 

Fråga 8: Diagrammet visar att de svarande anser att Max i hög grad marknadsför sitt arbete för 

en hållbar utveckling då 52% har svarat över medel i den här frågan.  
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Figur 11 Enkätfråga 9 “Till vilken grad anser du att McDonald’s marknadsför sitt arbete för en hållbar utveckling?” Källa: Egen  

 

Fråga 9: De svarande anser inte att McDonald’s marknadsför sitt arbete för en hållbar 

utveckling särskilt mycket. 30% av våra svaranden har svarat över medel och 41% har svarat 

under medel. Här ser vi en betydande skillnad i jämförelse med Max då vårt resultat tyder på att 

konsumenter inte alls anser att McDonald’s marknadsför sitt miljöarbete i samma utsträckning 

som Max. 

 

 

 

Figur 12 Enkätfråga 10 “Vad anser du om tydlig marknadsföring av sitt arbete för en hållbar utveckling?” Källa: Egen  

 

Fråga 10: Här ser vi klart och tydligt att de svarande anser att marknadsföring av miljöarbete är 

bra, 76% av respondenterna har svarat över medel. 
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Konsumenters syn på olika miljömässiga åtgärder: 

 

Figur 13 Sammanställning av enkätfråga 11 ”Konsumentens syn på olika miljöfrämjande åtgärder” Källa: Egen  

 

Fråga 11: Den sista frågan i vår enkät som behandlar konsumenters syn på olika miljöfrämjande 

åtgärder har vi valt att presentera i det här sammanställda diagrammet istället för att presentera 

var åtgärd för sig. Detta då en sammanställning gör att det är lättare att få en helhetsbild och då 

det underlättar vid jämförelse åtgärderna emellan.  

Diagrammet visar att alla miljömässiga åtgärderna är viktiga enligt konsumenten eftersom alla 

har ett genomsnitt över 3 på vår 5-gradiga skala. Den viktigaste åtgärden enligt respondenterna 

är återvinning och källsortering följt av Svenska råvaror.  
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5. Analys 

5.1 Hur bedriver Max och McDonald’s i Sverige miljöarbete? 

Både Max och McDonald’s engagerar sig i hög utsträckning i miljöarbete med att bland annat 

minska sin energiförbrukning, använda miljömärkta råvaror och återvinna restprodukter. De 

samarbetar även med andra organisationer för att utveckla sitt miljöarbete, Max med Det 

Naturliga Steget och McDonald’s med 1000 svenska bönder. Aaker (2008 s.144) menar att CSR 

kan vara lönsamt då konsumenter uppfattar miljöarbete som något som reflekterar företagets 

värderingar, i synnerhet för konsumenter som har starka känslor för miljömässiga frågor.  

Max är ensamma om att klimatkompensera hela sin verksamhet, Max VD säger själv att “Vi 

investerar många miljoner på klimatkompenseringen. Men andra delar i miljöarbetet är direkt 

lönsamt.” (Intervju med Max VD, Civilekonomen). Keller (2008 s. 107) skriver om Points of 

Difference, attribut eller fördelar som konsumenten starkt associerar med ett varumärke och som 

inte går att finna hos ett annat varumärke. För Max kan själva klimatkompenseringen med 

trädplantering i Afrika ses som en Point of Difference. Det är något som utmärker Max ledande 

position vad gäller miljöarbete inom branschen. 

5.2 Hur marknadsför Max och McDonald’s i Sverige sitt miljöarbete? 

Varken Max eller McDonald’s tillämpar någon nischad strategi vad gäller deras generella 

marknadsföring, utan syftet tycks vara att sälja så många menyer som möjligt till så många 

konsumenter som möjligt. För att nå ut till den “breda massan” ser hamburgerkedjorna till att 

vara väl diversifierade. De erbjuder olika menyer till olika kundsegment, exempelvis GI 

anpassade menyer och vegetariska alternativ. De segmenterar marknaden och positionerar sig på 

vad som tycks vara ”en så bred front som möjligt”.  

Gulyás (2011 s.212) forskning visar att ökad kommunikation av CSR kan vara en del av företags 

PR-arbete snarare än ett genuint försök av företag att leva upp till de etiska idealen. Sprinkle & 

Maines (2010, sid. 446-447) är till viss del inne på samma linje som Gulyás då de menar att det 

finns företag som engagerar sig i CSR endast för att bygga upp en “fin fasad”.  Således kan det 

finnas risker för företag med att marknadsföra miljöarbetet då konsumenterna kan uppfatta det 

enbart som en del av företagets PR-strategi och varumärkesbyggande, även om så inte är fallet. 
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Schröder & McEachern (2005 s. 212) nämner att snabbmatskedjorna fått utstå mycket kritik och 

blivit en lätt måltavla för intresseorganisationer i takt med deras växande makt och tydliga 

marknadsföring. De menar dock att det har blivit värdefullt för företag att arbeta med CSR 

proaktivt, innan företaget fått utstå kritik och att det kan vara användbart med CSR för att 

segmentera marknader och positionera produkter på ett lönsamt sätt.  

Forskning pekar alltså på att det uppstår både hot och möjligheter då företag arbetar med- och 

marknadsför miljöarbete. Ökat miljöarbete kan innebära konkurrensfördelar men det ställs även 

högre krav på företagen. Vår undersökning visar att både Max och McDonald’s marknadsför sitt 

miljöarbete, fast på något olika sätt.  

Enligt intervjun med Max Hållbarhetschef står inte Max för marknadsföringen av sitt miljöarbete 

själva, utan konsumenterna kommer till stor del i kontakt med detta genom att Max får 

uppmärksamhet av andra aktörer genom bra PR. Max Hållbarhetschef menar vidare att Max 

jobbar med att förmedla sitt miljöarbete till opinionsledare och opinionsbildare. Enligt Max 

Hållbarhetschef har det resulterat i att många pratar om Max och lyfter upp dem som ett exempel 

på ett företag som inte bara gör miljöarbetet på ytan utan faktiskt försöker göra skillnad på 

riktigt. Enligt Kotler (2008 s. 761) kan PR ha en stor inverkan på allmänheten till ett lägre pris än 

traditionell reklam. Detta på grund av att företaget inte betalar för utrymmet eller tiden i media.  

McDonald’s marknadsför sitt miljöengagemang genom att använda traditionell reklam. I nuläget 

har företaget till exempel en reklamfilm på svensk television som visar på samarbetet mellan 

McDonald’s och 1000 svenska bönder (1000 svenska bönder, 2012-05-17) . 

5.3 Hur uppfattar och uppskattar konsumenterna Max och McDonald’s 

miljöarbete?  

Enligt enkätresultatet anser de flesta konsumenter att det är positivt att företag arbetar aktivt med 

miljöarbete för att minska sin klimatpåverkan, i synnerhet anser de att ansvaret för en hållbar 

utveckling vilar på företag i högre grad än på privatpersoner. Alla de miljöfrämjande åtgärder 

som presenterades i enkäten ansågs vara viktiga då alla hade i ett snittvärde över medel (i det här 

fallet 3). Den åtgärd som konsumenter anser vara viktigast enligt enkätresultatet är att återvinna 

och källsortera. Därefter följde åtgärder som svenska råvaror, använda mindre mängd plast och 
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miljömärkta råvaror. Trots detta visar enkätresultatet att miljöarbete inte är speciellt viktigt vid 

konsumentens val av hamburgerkedja. Det tyder på att det i första hand andra faktorer som får 

konsumenten att välja vilken kedja de ska köpa sina hamburgare av, vilket Max Hållbarhetschef 

även antydde i intervjun.  

Att miljöarbete har en liten inverkan på faktiska val stöds av tidigare forskning då Lee & Shin 

(2010 s. 194) fann att miljöaspekten av begreppet CSR inte påverkar konsumentens val i lika hög 

utsträckning som exempelvis den delen av CSR som behandlar socialt ansvar.  

Enkätresultatet tyder på att de flesta konsumenter anser det vara bra att hamburgerkedjor 

marknadsför miljöarbetet, samt att de tillfrågade konsumenterna upplever att både Max och 

McDonald’s marknadsför sitt miljöarbete till viss grad, men att Max gör det i större utsträckning 

än McDonald’s.  

5.4 Sammanfattande diskussion 

Enkätresultatet visar att de flesta konsumenter anser sig vara lite över medel när det gäller a tt 

vara miljövänliga. Då Max och McDonald’s tycks vilja nå ut till en bred kundgrupp antar vi att 

det vore det rationellt att ägna sig åt så mycket miljöarbete som de flesta konsumenter anser vara 

rimligt. Den här strategin får stöd av intressentteorin (Freeman 1984) som menar att företaget ska 

se till att tillfredställa intressenternas behov i så stor utsträckning som möjligt.  

Intressant är hur det kan vara lönsamt för Max att ta miljöarbetet ett steg längre och ägna sig åt 

mer miljöarbete än det som konsumenterna ser som viktigast. Det här är naturligtvis väldigt bra 

men vi tror även att det kan finnas risker med den här typen av strategi. När en hamburgerkedja 

fokuserar allt mer på miljöarbete och på så vis riktar in sig på allt mer miljömedvetna 

konsumenter är det möjligt att hamburgerkedjan till slut kommer att nå det kundsegment där 

konsumenterna är så miljömedvetna att de inte äter nötköttshamburgare. Max VD hävdar själv i 

en nyligen utgiven artikel att “Utmaningen är att få folk att välja vegetariskt när de kommer till 

oss” (Intervju med Max VD, Civilekonomen). Det skulle i så fall kunna leda till att Max inte 

längre når ut till den breda massan utan fokuserar på en mindre grupp mer miljömedvetna 

konsumenter, vilket skulle kunna minska försäljningen. Det finns enligt Aaker (2008) risker med 

att företag är tydliga med CSR- arbete i marknadskommunikationen, då allmänheten kan 
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förvänta sig att företaget är och förblir helt fläckfritt (s. 144). Det är därför viktigt för 

hamburgerkedjor att de håller vad de lovar när det gäller miljöåtgärder, exempelvis miljömärkta 

råvaror. Det viktigt för hamburgerkedjorna att även se till att underleverantörerna håller detta. 

Som Jutterström & Norberg (2011 s.15) antyder, är det troligtvis företagen, här 

hamburgerkedjorna som ställs till svars om råvarorna inte är miljömärkta.  

Det positiva med att välja en sådan här strategi skulle däremot kunna vara att hamburgerkedjan 

får PR och uppmärksamhet (Intervju med Max Hållbarhetschef). Det gör inte bara att Max får 

publicitet utan även synas för ett gott ändamål och bilden av Max som ”det goda företaget” 

förmedlas till konsumenter. Enligt enkätresultatet upplever konsumenterna att de i hög grad 

kommer i kontakt med information om Max miljöarbete medan Max själva inte marknadsför sitt 

miljöarbete mer än på hemsidan och i sina restauranger (Intervju med Max Hållbarhetschef). Det 

faktum att Max kan expandera, gå med vinst och samtidigt klimatkompensera hela verksamheten 

kanske vägs upp av den mediala uppmärksamhet de får.    

Här uppvisar resultatet av vår studie ett intressant fenomen som kanske i viss mån kan förklara 

Max framgång: Konsumenter vill att företag skall vara miljövänliga, vilket Max är, och ser 

därför Max som en bra hamburgerkedja att gå till. Konsumenter vill dock inte välja Max bara för 

att företaget engagerar sig i omfattande miljöarbete, vilket konsumenterna slipper eftersom Max 

lockar med smak och kvalitet istället (Intervju med Max Hållbarhetschef). Max i sin tur får gott 

rykte genom sitt starka miljöengagemang, fler konsumenter och bra PR mot att de avsätter 

resurser på att bland annat plantera träd i Afrika (Enkätresultat samt Intervju med Max 

Hållbarhetschef). Media får en tidsenlig story att skriva och miljön förbättras något genom att 

fler träd planteras och viss klimatpåverkan kompenseras. Det verkar således, enligt denna enkla 

modell, som att alla parter: konsumenter, Max, media och miljön tjänar på Max miljömässiga 

strategi, åtminstone på kort sikt.  

Resultatet av studien pekar på att McDonald’s följer en tryggare strategi där de inte lovar så 

mycket vad gäller miljöarbete men därigenom inte heller har lika mycket att leva upp till. 

McDonald’s engagerar sig i några av de, enligt vår enkätundersökning, viktigaste miljömässiga 

åtgärderna och i tillräckligt mycket miljöarbete för att inte få dålig publicitet.  
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En enligt enkätresultatet viktig miljömässig åtgärd i McDonald’s inte alltid lever upp till är att 

använda svenskt nötkött men trots det anser många av våra svaranden i enkätundersökningen att 

McDonald’s gör ett bra arbete för miljön. Som Aaker (2008 s. 143-144) nämner är det viktigt att 

åtminstone göra det grundläggande för att minska sin miljöpåverkan. Att utföra de 

grundläggande åtgärderna (källsortering, miljömärkta råvaror mm.) kanske räcker för att en 

hamburgerkedja ska uppnå en Point of Parity (Keller 2008) och inte ska bli stämplade som 

miljöbovar och på så vis tappa marknadsandelar gentemot konkurrenterna.  

Vårt enkätresultat visar på en relativt stor skillnad mellan hur mycket konsumenter anser att Max 

och McDonald’s engagerar sig i miljöarbete. Resultatet kan ha påverkas negativt av det faktum 

att McDonald’s Sverige är en del av ett av världens största globala företag. I missivbrevet skrev 

vi att frågorna rörde just McDonald’s i Sverige men det kan finnas risk att konsumenter 

positionerar McDonald’s (oavsett land) i sitt medvetande som det stora multinationella företaget. 

Som Schröder & McEachern (2005, s. 212) skriver har snabbmatskedjorna fått utstå mycket 

kritik och blivit en lätt måltavla för intresseorganisationer i takt deras växande makt på den 

globala marknaden. Max är än så länge bara etablerat i Sverige och Norge. De drabbas således 

inte i samma utsträckning av det här problemet. 
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6. Slutsats 

Hur bedriver Max och McDonald’s i Sverige miljöarbete och hur uppfattar konsumenterna 

detta? 

Max och McDonald’s engagerar sig båda aktivt i miljöarbete. De arbetar bland annat med att 

energieffektivisera, källsortera och välja miljövänliga råvaror. Båda företagen amarbetar med 

miljöfrämjande organisationer för att ytterligare förbättra miljöarbetet. Max bedriver ett mer 

utförligt miljöarbete än McDonald’s och strävar efter att framstå som ett företag med stort 

miljöengagemang som använder närproducerade produkter. Max har tagit ett stort steg i 

miljöarbetet genom att plantera träd i Afrika för att klimatkompensera allt sitt och 

underleverantörernas utsläpp av koldioxid. 

Enligt enkätresultatet uppskattar konsumenterna hamburgerkedjornas miljöarbete men valet av 

hamburgerrestaurang bestäms av andra faktorer. Konsumenterna anser att ansvaret för en hållbar 

utveckling ligger på både konsumenter och företag men i högre grad på företag. Konsumenterna 

anser även att Max arbetar mer för en hållbar utveckling än McDonald’s. Urvalet av 

konsumenter till vår enkät är emellertid mycket begränsat till åldersgrupp och geografiskt läge 

för att man ska kunna dra några alltför generaliserande och långtgående slutsatser.  

Hur marknadsför Max och McDonald’s i Sverige sitt miljöarbete och hur uppfattas det av 

konsumenterna? 

Det är inte bara mängden miljöarbete som skiljer de båda hamburgerkedjorna åt, utan även sättet 

att marknadsföra detta. Max får marknadsföringen till stor del genom PR eftersom de arbetar 

utmärkande med miljöfrågor. Max marknadsför enbart sitt miljöarbete själva på sin hemsida och 

i sina restauranger. McDonald’s som inte arbetar i lika hög grad med miljöarbete får inte tillgång 

till samma mediala uppmärksamhet och marknadsför sitt miljöarbete till viss del genom 

traditionell reklam. 
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Enkätresultatet visar att konsumenter uppfattar att både Max och McDonald’s marknadsför 

miljöarbetet men att Max gör det i högre grad än McDonald’s. En stor del av konsumenterna 

anser att hamburgerkedjornas marknadsföring av miljöarbete är bra.  

Hur uppfyller hamburgerkedjorna konsumenternas krav på miljöarbete? 

McDonald’s lever upp till de miljöåtgärder som konsumenterna ansåg som viktigast i vår 

enkätundersökning bl.a. återvinning och källsortering samt att använda sig av miljövänliga 

råvaror, med undantag från att alltid använda svenskt nötkött. De gör tillräckligt och något mer 

miljöarbete för att inte få negativ publicitet. De här tämligen grundläggande miljöfrämjande 

åtgärderna kan i viss mån ses som en Point of Parity. Max miljöarbete kan med sin 

klimatkompensering ses som en Point of Difference. Det verkar som om båda de här strategierna 

fungerar idag då båda företagen är stora på den svenska marknaden. Max har haft stor framgång 

på den svenska marknaden under senare år. En del av denna framgång kan nog bero på dess 

satsning på närproducerade produkter och på miljöarbetet. 

6.1 Studiens bidrag  

Studien bidrar till att belysa problem med ökade miljökrav på hamburgerkedjor i Sverige och hur 

de hanterar dessa. Studien visar att de berörda hamburgerkedjorna tillämpar olika strategier för 

att tillmötesgå kraven. Som praktiskt bidrag kan studien användas av hamburgerkedjor för att se 

hur konsumenter reagerar på miljöarbete och på hamburgerkedjors marknadsföring av 

miljöarbete. Det är få studier som analyserar hamburgerkedjor trots att de har en stor betydelse 

för samhället då allt fler äter vad som betraktas vara skräpmat och som dessutom påverkar miljön 

negativt, denna studie bidrar teoretiskt till att belysa det området.  
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7. Förslag till fortsatta studier 

Några förslag på framtida studier är att se hur hamburgerkedjors miljöarbete utvecklar sig i 

framtiden och hur konsumenters miljömässiga krav på företag förändras med tiden. Ett tips 

skulle kunna vara att genomföra en undersökning om några år där alla stora hamburgerkedjor i 

Sverige är inräknade. Det vore intressant att se om de företag som i dagsläget är lite blygsamma 

med sitt miljöarbete förändrat sin strategi.  

Ett förslag är även att göra en större enkätundersökning över ett större geografiskt område och 

med större spridning på olika åldersgrupper.  
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9. Bilagor 

9.1 Enkätundersökning 

Sida 1: Missivbrev 

Hej! Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som skriver examensarbete inom 

företagsekonomi. Vi har valt att studera hur miljömässigt engagemang hos företag (i detta fall 

hamburgerkedjorna Max och McDonald's Sverige) påverkar konsumentens val och vi skulle 

behöva din hjälp med att besvara några frågor. Om du känner att du inte vill svara på en fråga 

eller inte har någon åsikt om den är det okej att hoppa över den.  

Målgruppen för denna enkät är väldigt bred så du får gärna hjälpa till att sprida den vidare. Me n 

var vänlig och besvara bara denna enkät en gång.  

Vi är hemskt tacksamma för all hjälp!  

Med Vänliga Hälsningar  

Adam Bergström och Robin Enmark 

 

Sida 2: Grundläggande frågor om din syn på miljöengagemang. 

1. Hur miljömedveten anser du dig vara? 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Jag är ej 

miljömedveten          

Jag är väldigt 

miljömedveten 
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2. Anser du att ansvaret för en hållbar utveckling ligger på företagen? 

Frågan avser företag i stort, inte enbart Max och McDonald's.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Det är inte 

företagens ansvar          

Företagen skall ta det 

största ansvaret 

 

3. Anser du att ansvaret för en hållbar utveckling ligger på privatpersoner?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Det är inte 

privatpersoners 

ansvar 
         

Privatpersoner ska ta 

det största ansvaret 

 

 

4. Hur viktigt är det för dig som konsument att företag arbetar aktivt med att minska sin 

klimatpåverkan? 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Det är inte viktigt 
         

Det är av stor vikt 
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Sida 3: Frågor om din syn på Max och McDonald's miljöengagemang. 

 

5. Till vilken grad anser du att Max arbetar för en hållbar utveckling?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Inte alls 
         

I väldigt hög grad 

 

6. Till vilken grad anser du att McDonald's arbetar för en hållbar utveckling?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Inte alls 
         

I väldigt hög grad 

 

7. Hur viktigt är företagets miljöengagemang i ditt val av hamburgerkedja?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Ej viktigt 
         

Det är helt avgörande 
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Sida 4: Frågor om din syn på marknadsföring av miljöengagemang. 

 

8. Till vilken grad anser du att Max marknadsför sitt arbete för en hållbar utveckling?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Inte alls 
         

I väldigt hög grad 

 

9. Till vilken grad anser du att McDonald's marknadsför sitt arbete för en hållbar 

utveckling? 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Inte alls 
         

I väldigt hög grad 

 

 

10. Vad anser du om tydlig marknadsföring av sitt arbete för en hållbar utveckling?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Det är dåligt 
         

Det är bra 
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Sida: 5 Frågor om din syn på olika miljömässiga åtgärder. 

 

11. Hur viktiga anser du som konsument att dessa åtgärder för en hållbar utveckling är?  

Nedan följer en sammanställning av olika åtgärder för en hållbar utveckling som Max och/eller 

McDonald's har tagit vid. Vi vill veta hur viktig du anser att varje enskild åtgärd är.  

 

  

Ej viktigt 
Mindre 

viktigt 

Varken 

eller 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt  

Miljömärkta råvaror 

 
     

 

Klimatkompensation 

för koldioxidutsläpp 

genom trädplantering  
     

 

Svenska råvaror 

 
     

 

Miljövänlig el 

 
     

 

Miljövänligt byggda 

restauranger  
     

 

Återvinning och 

källsortering  
     

 

Använda mindre 

mängd papper 
 

     

 

Använda mindre 

mängd plast 
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Ej viktigt 
Mindre 

viktigt 

Varken 

eller 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 
 

Minska 

energiförbrukningen 
 

     

 

Miljörelaterad 

utbildning för 

anställda  
     

 

Användning av 

miljöbilar 
 

     

 

Minska transporterna 

 
     

 

Miljömärkta 

rengöringsprodukter 
 

     

 

Internt miljöpris för 

nya miljöfrämjande 

idéer  
     

 

Erbjuda menyer med 

mindre 

miljöpåverkan  
     

 

Aktivt jobba med 

miljöfrämjade 

åtgärder i 

leverentörskedjan 
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Ej viktigt 
Mindre 

viktigt 

Varken 

eller 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 
 

Samarbete med 

miljöorganisationer 

för att minska sin 

klimatpåverkan 

 
     

 

Återvinning av 

frityrolja till 

biobränsle  
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9.2 Sammanställning av Fråga 11 i enkätundersökningen. (Frågor om din syn 
på olika miljömässiga åtgärder) 

 
Vi låter varje påstående representera ett tal 1-5. Låt Ej viktigt = 1; Mindre viktigt = 2 ; Varken 

eller = 3 ; Ganska viktigt = 4 ; Mycket viktigt = 5. 

Sedan tar vi summan av varje påstående multiplicerat med hur många procent som angav just det 

påståendet i enkäten och får på så sätt fram ett tal mellan 1 och 5 för varje miljöfrämja nde åtgärd 

i vår enkät. Desto högre tal, desto viktigare anser våra svaranden att åtgärden är.  

 

Miljömärkta råvaror: 

0,04*1+0,06*2+0,08*3+0,44*4+0,37*5= 4,01 

 

 

Klimatkompensation för koldioxidutsläpp via trädplantering: 

0,04*1+0,06*2+0,25*3+0,36*4+0,28*5= 3,75 
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Svenska råvaror:                                                                      

0,03*1+0,03*2+0,15*3+0,27*4+0,49*5= 4,07 

 Miljövänlig el: 

0,04*1+0,08*2+0,27*3+0,37*4+0,22*5= 3,59 

 

Miljövänligt byggda restauranger: 

0,04*1+0,08*2+0,29*3+0,4*4+0,17*5= 3,52 

 



60 

 

Återvinning och källsortering: 

0,01*1+0,03*2+0,1*3+0,22*4+0,64*5= 4,45 

 

Använda mindre mängd papper: 

0,05*1+0,08*2+0,2*3+0,32*4+0,35*5= 3,84 

 

Använda mindre mängd plast: 

0,04*1+0,06*2+0,12*3+0,35*4+0,42*5= 4,02 
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Minska energiförbrukningen: 

0,05*1+0,07*2+0,17*3+0,33*4+0,36*5= 3,82 

 

Miljörelaterad utbildning för anställda: 

0,05*1+0,15*2+0,25*3+0,29*4+0,25*5= 3,51 

 

Användning av miljöbilar: 

0,07*1+0,14*2+0,25*3+0,32*4+0,22*5= 3,48 
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Minska transporterna: 

0,04*1+0,07*2+0,14*3+0,26*4+0,47*5= 3,99 

 

Miljömärkta rengöringsprodukter: 

0,05*1+0,05*2+0,23*3+0,32*4+0,33*5= 3,77 

 

Internt miljöpris för nya miljöfrämjande idéer: 

0,1*1+0,08*2+0,36*3+0,27*4+0,17*5= 3,27 
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Erbjuda menyer med mindre klimatpåverkan: 

0,1*1+0,08*2+0,27*3+0,37*4+0,18*5= 3,45 

 

Aktivt jobba med miljöfrämjande åtgärder i leverantörskedjan: 

0,03*1+0,03*2+0,17*3+0,32*4+0,24*5= 3,98 

 

Samarbete med miljöorganisationer för att minska sin klimatpåverkan: 

0,03*1+0,04*2+0,22*3+0,39*4+0,31*5= 3,88 

 



64 

 

Återvinning av frityrolja till biobränsle: 

0,04*1+0,04*2+0,23*3+0,33*4+0,38*5 = 3,91 

 

 

 
 

 


