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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete i kursen MG101X och 
MG102X utfört under vårterminen 2012 på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 
inom Industriell Ekonomi och Industriell Produktion.  

Författarna Roni Kaya & Samuel Nisell vill tacka projektets handledare, Per Johansson, 
för vägledning under arbetets gång. Tack till hållbarhetschefen på Max Hamburgare, 
Per Larshans, för givande intervjuer som bidragit med värdefull information. Tack även 
till Allabolag.se för sponsring av Max Hamburgares senaste tio års bokslut.   

 

Stockholm, maj 2012 

Samuel Nisell & Roni Kaya 
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Sammanfattning 
När företag engagerar sig i CSR-frågor främjar det miljö och samhälle. Denna rapport 
utreder hur CSR-arbetet också kan gynna företaget ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Rapporten behandlar hamburgerkedjan Max Hamburgares hållbarhetssatsning och 
besvarar frågorna: 

• Är Max Hamburgares CSR-arbete ekonomiskt lönsamt för dem själva? 
• Är någon/några av Max Hamburgares CSR-åtgärder förlust- respektive 

vinstaffärer?  

För att besvara frågorna har en omfattande studie kring ämnet och företaget genomförts 
med internet som största hjälpmedel. Kompletterande telefonintervjuer har utförts med 
Max Hamburgares hållbarhetschef för att få djupare kunskap samt konfirmerande 
uppgifter. För att studera konsumentens påverkan av Max Hamburgares CSR-arbete har 
även en enkätstudie med 137 deltagare utförts.  

Sammanfattningsvis har Max Hamburgare satsat mycket pengar på CSR-åtgärder som 
på antingen kort eller lång sikt är ekonomiskt lönsamma. Samtidigt är flera CSR-
åtgärder kostnader för företaget. Satsningen på hållbarhet har lett till ett stärkt 
varumärke. Detta räcker dock inte för att skapa merförsäljning av hamburgare i 
restaurangerna. Något tydligt samband mellan Max Hamburgares framgång och CSR-
arbetet är inte funnet. 

Men CSR har blivit en del av deras affärsverksamhet. Det gynnar samhället och miljön 
runt omkring dem och samtidigt har de ökat sin omsättning och vinst för varje år sedan 
CSR-satsningen inleddes. 
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Abstract 
When companies engage in CSR, environment and society are benefited. Though, this 
report examines how CSR in a financial perspective can benefit the company. The 
report covers the hamburger chain Max’s sustainability efforts and answers the 
questions: 

• Is Max’s CSR work financially profitable for them? 
• Is any of Max’s CSR measures pure loss or gain of business? 

To answer these questions, a broad study on the subject and the company was made 
using Internet as main source. To gain deeper knowledge additional telephone 
interviews were held with Max’s Sustainability Director. Analyzing the consumer 
impact of Max’s CSR activities, also a questionnaire study with 137 participants was 
issued. 

In conclusion, Max has invested in several CSR activities, which in either short or long 
term, are economically viable. Meanwhile, many CSR activities are costs without future 
gains for the company. The CSR investments lead to stronger brand, but this is not 
enough to prove an increase in sales of hamburgers. A clear relation between Max’s 
success and their CSR work has not been found. 

However, CSR has become a part of Max’s business. The CSR-work benefit society and 
environment, and at the same time, they have increased their sales and profit for each 
year since the CSR initiative began.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) innebär ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt ansvarstagande av företag i de länder och miljöer de verkar. Det menas i 
stora drag att ekonomisk framgång för företag ska nås i kombination med en hållbar 
utveckling [1]. 

Eller som det uttrycks av EU-kommisionen: ”Ett begrepp som innebär att företagen på 
frivillig grund integrerar sociala och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin 
relation till intressenterna, utöver vad lagen föreskriver [2].” 

År 1999 avverkade Max Hamburgare sin hotellverksamhet och bestämde sig för att 
satsa fullt ut på restaurangverksamheten [3]. Intäkterna bidrog till att nya restauranger 
öppnades i betydligt högre takt än tidigare [4]. Företaget hade länge arbetat med 
miljöfrågor och 2007 lades grunden till en storskalig CSR-satsning. Max Hamburgare 
menade att de genom hållbart ledarskap kunde använda sin verksamhet för att bidra till 
en positiv inverkan på planeten, samtidigt som de kunde sticka ut från sina konkurrenter 
[5]. 

Max Hamburgare har under dessa är genomfört många åtgärder ur miljösynpunkt. 
Exempelvis minskade de pappers- och kartonganvändningen dramatiskt, och palmoljan, 
som oftast produceras på bekostnad av regnskogen, uteslöts helt ur sortimentet. Som en 
del av sitt sociala engagemang började Max Hamburgare anställa personer med 
funktionsnedsättningar via Samhall. År 2008 inledde Max Hamburgare ett omfattande 
samarbete med Det Naturliga Steget som innebar; koldioxidmärkta måltider, 100-
procentig koldioxidkompensation i form av trädplantering samt en 100-procentig 
användning av vindkraftsproducerad elektricitet. Två år senare tog företaget ytterligare 
steg mot en mer ekologisk framtid genom införande av miljöklassade restauranger som 
bland annat utrustas med laddstolpar för miljöbilar, solceller och ett anpassat 
ventilationssystem [6].  

Sedan 2003 har Max Hamburgare mer än tre gånger fler restauranger, de har mer än 
fyrdubblat sin omsättning och mer än femdubblat sin vinst. Omsättningen har ökat för 
varje år och företaget omsätter idag över en miljard kronor per år [5, Bilaga1]. 

Lönsamhet i företaget är en förutsättning för att arbeta med miljöansvar utöver vad 
lagen kräver, vilket bl.a. beskrivs av The Pyramid of Corporate Social Responsibility 
[7]. Företags CSR-arbete gynnar samhälle och miljö och Max Hamburgare menar att de 
heller inte marknadsför eller stoltserar med sina åtgärder [4, 5, 8]. Men frågan är om 
Max Hamburgares fokus på CSR-frågor även bidrar till egen lönsamhet. Skulle de 
verkligen arbeta med CSR om de själva inte fick någon ekonomisk vinning av det? 
Denna rapport grundar sig i att ta reda på om miljöarbete och socialt ansvarstagande i 
form av CSR inte bara gynnar omvärlden utan även företaget själv.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Max Hamburgare har under de senaste åren växt enormt på marknaden. I denna rapport 
undersöks om det möjligtvis finns ett samband mellan framgången och CSR-satsningen. 
Syftet med rapporten är att utreda vilket eller vilka områden inom företaget Max 
Hamburgares CSR-åtgärder som tydligast ger effekt av lönsamhet. Likaså om någon 
CSR-åtgärd är en ekonomisk förlust för verksamheten. Frågorna som besvaras lyder:  

• Är Max Hamburgares CSR-arbete ekonomiskt lönsamt för dem själva? 
• Är någon/några av Max Hamburgares CSR-åtgärder förlust- respektive 

vinstaffärer?  

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete är avgränsat till att studera företaget och hamburgerrestaurangen Max 
Hamburgare. Företagets satsning till en hållbar framtid har medfört många förändringar 
och åtgärder. Rapporten analyserar inte alla dessa. Arbetet fokuserar på utvalda åtgärder 
inom det miljömässiga och sociala arbetet. Rapporten går heller inte in på exakta siffror 
och kostnader. För att säkerställa och bekräfta information som tagits del av har bokslut 
som behandlar uppgifter från Max Hamburgare AB mellan år 2001-2010 behandlats. 
Tidigare år har inte ansetts vara relevanta för denna studie. Enkäten som används i 
rapporten riktas främst mot en målgrupp i åldrarna 21-30. Andra åldersgrupper har inte 
studerats lika noggrant.  

 
1.4 Metod 
I utformandet av rapporten har informationssökning varit essentiellt för att sätta sig in i 
frågeställningen. Tidigare studier i ämnet har inhämtats och skrivs om under Teori i 
kapitel 2. Max Hamburgares hemsida har varit en stor grundläggande källa som lagt 
fundamentet i rapporten. För kompletterande information och för att reda ut eventuella 
oklarheter har en tät kontakt knutits med Per Larshans, hållbarhetschef för Max 
Hamburgare. Som en del av kommunikationen har telefonintervjuer ägt rum. 
Grundfrågorna från intervjuerna återfinns i Bilaga 2.  

En enkät, se Bilaga 3, utfärdades och delades främst ut till vänner och bekanta via 
Facebook. För att få en bredare undersökning med varierad deltagarålder mejlades även 
samma enkät ut till föräldrars arbetsplatser. Syftet med enkäten var att få en inblick i hur 
viktigt CSR-arbetet hos Max Hamburgare är för konsumenterna. Detta talades inte om 
för deltagarna då det skulle kunna leda till partiska svar. Frågor som behandlats i 
enkäten berör bland annat konsumentens avgörande faktorer vid valet av hamburger-
restaurang och konsumentens kunskaper om Max Hamburgares miljösatsning.  

En sammanställning av resultaten från tidigare studier, informationshämtningen om 
Max Hamburgare och enkäten har gjorts för att därefter analyseras och diskuteras.  
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2. Teori 
I detta avsnitt redogörs för information från tidigare studier som är relaterad till 
frågeställningen. Återknytning till detta sker under Slutsats och diskussion i kapitel 6.  

I en magisteruppsats skriven av Eriksson och Skog [9] undersöks varför företag väljer 
att arbeta med hållbarhetsfrågor. De kommer fram till att det främst beror på 
riskhanteringsaspekter och lönsamhet. Med riskhantering menar de att företaget kan 
utsättas för skada genom att låta bli att arbeta med ”samhälleligt företagsansvar”. Det 
handlar om att upptäcka brister i sitt företagande, innan andra gör det. På det sättet kan 
företaget själv rätta till eventuella brister i tid och undvika att hängas ut i media och bli 
varumärkesskadat. Punkten lönsamhet motiveras med att företag ”tror” att CSR är 
lönsamt. Men det poängteras samtidigt att kopplingen mellan samhälleliga investeringar 
och lönsamhet är långt ifrån självklar och att olika studier i denna fråga visar på olika 
resultat. Man vet helt enkelt inte hur lönsamt CSR-arbete är. Detta beror dels på 
svårigheter att mäta värden som skapas.    

Den svenska tidningen Miljöaktuellt jämförde 2008 [10] de tre hamburgerjättarna 
McDonald’s, Burger Kings och Max Hamburgares miljöarbeten genom att låta 
hamburgerkedjorna svara på samma frågor för att därefter utföra korta intervjuer med 
företagens hållbarhetsansvariga. Tidningen kommer dels fram till att kedjorna satsar 
olika mycket på miljöfrågor. Max Hamburgare ligger tillsammans med McDonald’s i 
framkant inom området. De kommer även fram till att arbetet med miljöfrågor är 
lönsamt för hamburgerrestaurangerna. Under 2000-talet när konkreta CSR-åtgärder 
infördes ökade de tre restaurangernas sammantagna omsättning med en halv miljard 
kronor. Hamburgerrestaurangerna menar att framgången berott på kvalitetshöjningar av 
olika slag, där CSR-arbetet varit grundläggande. Inte något av de undersökta företagen 
skiljer på CSR-arbete och övrig affärsverksamhet. Miljöfrågor är relevanta för anställda 
och en förutsättning för fortsatt tillväxt. Konkreta åtgärder av hamburgerrestaurangerna 
som nämns i artikeln är bl.a. förbättrad djuruppfödning p.g.a. oberoende kontroller, Max 
Hamburgares satsning på nyckelhålsmärkta måltider, införande av sallader i sortimentet 
och redovisning av näringsinnehåll i måltiderna. Även införandet av återvinningsbart 
papper istället för användandet av engångskärl nämns.  

I en annan studie, en magisteruppsats av Larsson och Persson [11], som också 
undersöker om CSR är ekonomiskt lönsamt studeras hur företag arbetar med att förena 
kortsiktiga vinstmaximeringsmål med långsiktiga hållbarhetsmål. Dessutom ställs 
underfrågan varför företag väljer att arbeta med CSR. För att besvara dessa frågor 
utfördes bl.a. sex stycken intervjuer på lika många företag med personer kunniga inom 
CSR-frågor. Det visar sig att företags motiv till att arbeta med CSR är viljan att kunna 
påverka omgivningen och att CSR anses vara en värdeskapande faktor. En viktig aspekt 
för lönsamhet i CSR-arbetet är att finna gemensamma värden gällande företag och 
samhälle. Även kommunikationen av CSR samt medarbetares engagemang i att 
förändra och fatta beslut är viktiga faktorer.  

Angående frågan hur konkurrenskraftigt det är för företag att arbeta med CSR har M-L 
Johanssons kandidatexamensuppsats [12] studerats. Hon undersöker hur konkurrens-
kraftigt CSR är inom textilbranschen. Uppsatsen visar på att konsumenter inom området 
tycker det är viktigt med socialt ansvarstagande och rättvis produktion, vilket betyder att 
företag kan stärka sina varumärken genom att arbeta med CSR-frågor. Detta ger dock 
ingen garanti för att konsumenten handlar produkter från det företaget; när konsumenter 
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väl står inne i en kläd- eller textilbutik tänker de inte på detta. En starkare varumärkes-
image är således inte tillräcklig för att påverka kundens köpbeslut. Istället finns det en 
mängd andra faktorer som avgör valet av butik eller plagg. Men resultatet visar ändå på 
att det för få konsumenter är mycket viktigt med dessa frågor och slutsatsen kan därför 
dras att konkurrenskraft med CSR inom textilbranschen endast fungerar för ett litet 
segment av marknaden.  

I en magisteruppsats skriver Hjelm och Tingström [13] om konsumenters påverkan av 
CSR. De undersöker hur konsumenters attityd påverkas av företags CSR-arbete samt 
dess marknadsföring. De fokuserar på Max Hamburgare och kommer fram till att 
konsumenter påverkas positivt av företags CSR-arbete, men att en stark marknadsföring 
av åtgärderna istället kan leda till negativ inställning hos konsumenten. Slutsatsen är att 
den positiva attityden överväger den negativa vilket innebär att företags CSR-arbete 
påverkar kundens attityd till företaget positivt.  
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Figur 1. Max Hamburgares vision 
om hur de arbetar med miljö- och 

samhällsfrågor. 
- 

 

3. CSR-åtgärder hos Max Hamburgare 
Nedan följer en beskrivning och fördjupning i 
utvalda bitar av Max Hamburgares konkreta 
CSR-åtgärder som valts att undersökas med av-
seende på ekonomisk lönsamhet för företaget. 
Underrubrikerna i detta avsnitt går in något i 
varandra eftersom mycket hänger ihop.  

Max Hamburgares vision är att utgå från en 
egen hållbar organisation, för att sedan sträva 
mot ett hållbart samhälle och därefter en hållbar 
miljö. Miljöarbetet sker i tre olika steg där 
företaget först analyserar och märker sin totala 
klimatpåverkan. Det andra steget är att de ar-
betar för att minska sin klimatpåverkan utifrån 
analyserna. Till sist klimatkompenserar de ut-
släppen som inte går att påverka [14]. 

 
3.1 Återvinning och pappersreducering 
Max Hamburgare arbetar mycket med åter-
vinning i restaurangerna. Processen är i viss 
mån lagstyrd i form av avfallsförordningen [4]. 

Frityrolja går tillbaka till industrin och återvinns till biodiesel och samtliga restauranger 
har sopstationer där gästerna själva får sortera sina rester såsom is, dryck, muggar och 
matrester. Pappret runt hamburgaren och övriga delar används för värmeåtervinning och 
matrester komposteras eller rötas. All wellpapp blir till ny wellpapp och kontorspapper 
återvinns. Det används ett extra tunt kontorspapper för att minska både uttaget av 
naturresurser och antalet transporter. För att minska användningen av träprodukter 
ytterligare har det även valts att ta bort kartongerna till barnmenyn Max Box helt och 
hållet [15]. 

Återvinning leder till lättare sopsäckar och därav färre transporter. Max Hamburgare får 
även god ersättning för vissa återvinningsprodukter såsom papper och wellpapp, krymp-
plast och frityrolja. Max Hamburgare lägger ned mycket tid och arbete på återvinning 
men det är ett åtagande de vinner på ekonomiskt. Reduceringen av kartonger och papper 
har det också sparats mycket pengar på [4]. 

 

3.2 Vindkraft och minskad energiförbrukning 
En viktig del i Max Hamburgares klimatsatsning är övergången till elektricitet som till 
100 % är producerad av vindkraft. Vindkraft är ett miljövänligt alternativ eftersom det 
är en förnybar energikälla som har liten påverkan på växthuseffekten och den biologiska 
mångfalden. I maj 2008 slöts ett avtal med Luleå Energi vilka tillförser samtliga Max 
Hamburgares lokaler med vindkraft. De gjorde detta för att minska sitt totala koldioxid-
utsläpp [4, 15].   
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Våren 2010 öppnade Max Hamburgare sitt första miljöhus som enligt Boverket 
uppfyller kraven för att vara en miljöklassad byggnad. Max Hamburgares vision är att 
alla nya restauranger ska byggas enligt samma princip där maximal återvinning är 
målet. Restauranger är utrustade med solceller på taken som kan alstra tillräckligt med 
energi för att grilla hamburgarna. Ventilationssystemen anpassar sig efter antalet 
personer i lokalen och uppvärmningen styrs av fjärr- eller bergvärme för att undvika 
extra elektrisk uppvärmning. Ytterligare energi sparas av sedumtaken på de nya husen, 
som isolerar byggnaden och återskapar markvegetationen utan att vara någon stor 
belastning [14, 16]. Företagets energiförbrukning är i snitt ungefär 300 000 
kilowattimmar per år för de nya miljöhusen [4].  

Priset per kilowattimme för elektriciteten är något som varierar och beror på 
inköpspriset på börsen. Vindkraften bidrar som sagt med att minska koldioxidutsläppen, 
men den är dyrare att producera än andra mindre miljövänliga elproduktioner [17]. 
Däremot utsätts även den miljövänliga elen för konkurrens på samma marknad som 
elektricitet från andra källor, vilket bidrar till konkurrenskraftiga priser som inte skiljer 
sig mycket mellan varandra [18]. Men Max Hamburgare betalar i dagsläget mer för sin 
elektricitet än de gjorde innan övergången.  

Att vindkraften är aningen dyrare än den tidigare elektriciteten ser inte Max 
Hamburgare som något bekymmer. ”Om ett företag bara byter till miljömärkt el 
kommer det kosta företaget mer, men om man samtidigt ser över hur man kan göra av 
med mindre el i verksamheten får man både råd med dyrare el och pengar över”, säger 
Per Grankvist som är rådgivare inom hållbar affärsutveckling [19]. 

Så genom att energiinventera letar Max Hamburgare frekvent efter att identifiera 
förbättringsområden för energiförbrukningen [14]. En åtgärd som Max Hamburgare har 
gjort för att minska sin elförbrukning är att låta samtliga glödlampor i restaurangerna 
bytas ut mot lågenergilampor. De nya lamporna drar 70-80 % mindre el och har upp till 
tio gånger så lång livslängd som en vanlig glödlampa [20]. Max Hamburgare har även 
optimerat köksutrustningens energiförbrukning genom ett så kallat ”slå på/slå av” 
schema. Detta gör att restaurangerna optimerar användningen av köksutrustningar som 
endast förbrukar elen när instrumenten används, vilket minskar energianvändningen 
[14]. 

Bytet till lågenergilampor i samtliga restauranger har lett till att energiförbrukningen för 
belysningen i samtliga restauranger minskat kraftigt. Förbrukningen för belysningen i 
de nya miljöhusen har minskat med ungefär 50 % jämfört med tidigare. Totalt har Max 
Hamburgare lyckats reducera energiförbrukningen med 30 % i de nya miljöhusen 
jämfört med tidigare byggda restauranger [21]. ”Om det är lönsamt på ett år gör vi alltid 
investeringen. Det var lönsamt för lågenergilamporna. För de nya miljöhusen är det 
betydligt dyrare. Det är stora investeringar och återbetalningstiden är för lång”, säger 
Pär Larshans [4] som inte vill gå in på exakt hur lång tid det tar för investeringarna i de 
nya restaurangerna att betala sig tillbaka.  
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3.3 Koldioxidkompensation och minskad koldioxidförbrukning 
Med hjälp av miljöexperter från 
Zeromission har Max Hamburgare 
analyserat hela sin verksamhets koldioxid-
förbrukning. Analysen innefattar energi-
förbrukningen för lokaler, resor, tran-
sporter, förpackningar och samtliga rå-
varor. Detta gjordes för att hitta 
möjligheter till att sänka sin belastning 
[14]. Det visade sig att 95 % av Max 
Hamburgares koldioxid-förbrukning står 
utanför företagets direkta kontroll [22]. 
För att minimera sina utsläpp serverar de 
svensk kyckling och nötkött i resta-
urangerna, vilket bidrar till kortare tran-
sporter jämfört med utländska alternativ 
[23]. En annan åtgärd är Max 
Hamburgares införande av miljöklassade 
tjänstebilar. Detta gjordes för att undvika 
koldioxid-utsläpp [4].   

En annan aspekt av koldioxidanalysen är 
att konsumenterna själva kan göra ett 
bättre val ur klimatsynpunkt. Samtliga 
måltider är koldioxidmärkta och visar hur 
mycket koldioxid de släpper ut för hela 
produktionskedjan [24]. Kunder kan även 
välja vegetariska rätter, kyckling- eller 
fiskburgare. Men nötkött står ändå för en 
mycket stor del av Max Hamburgares 
koldioxidutsläpp.  

Eftersom Max Hamburgare har svårt att 
styra mycket av koldioxidutsläppet har de 
valt att koldioxidkompensera i form av 
trädplantering i den Afrikanska regn-
skogen. Träden som planteras motsvarar 
den belastning som både Max Hamburgare 
och dess leverantörer för-orsakar. Totalt 
har över 65 000 träd planterats [14]. 

 

Trädplanteringen i Afrikas regnskogar är i ekonomiskt syfte ingen vinstdrivande 
satsning, utan en kostnad för Max Hamburgare. Även användandet av miljöklassade 
fordon som tjänstebilar är en kostnad för Max Hamburgare. Företaget subventionerar 
sina anställda då de väljer just miljöbilar. Angående avskaffandet av palmoljan byttes 
den mot andra oljar av ungefär samma kostnad. [4].  

 

Figur 3. Max Hamburgares fördelning 
av källor till koldioxidutsläpp 2010.  

Figur 2. Max Hamburgares och deras 
leverantörers koldioxidförbrukning, 

samt Max Hamburgares 
koldioxidkompensation för år 2010. 
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3.4 Sociala åtgärder 
Som en del av sin hållbarhetssatsning arbetar Max Hamburgare med socialt 
ansvarstagande. Åren 2006 och 2007 stiftades ett pilotprojekt med Samhall och till följd 
av det slöts ett avtal företagen emellan som gett personer med olika typer av 
funktionshinder, t.ex. ADHD eller dyslexi, möjlighet till arbete. Personer som tidigare 
haft svårt att få arbete, får på detta sätt hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Avtalet 
omfattar tre punkter; funktionshindrade erbjuds arbeten såsom restaurangbiträden, 
Samhall har hand om all städning på restaurangerna samt att restaurangchefer utbildas 
för att leda mångfald [4, 25]. 

Koldioxidkompensationen som beskrivs i kapitel 3.3 skapar även stor sysselsättning i 
Afrika där träden planteras. Arbetstillfällen skapas för lokala bönder där möjligheten 
ges att kunna försörja sig själv och hela familjer. På detta sätt kan hållbara lokal-
samhällen byggas upp [4].  

Genom avtalet med Samhall har Max Hamburgare en central städleverantör. Detta ger 
möjlighet till ett nära samarbete både vad gäller kvalitet på arbetet men också för 
kontroll och uppföljning [4, 26]. Samarbetet med Samhall ger funktionshindrade 
möjlighet till arbeten. Det ger även Max Hamburgare hängiven personal som ofta 
stannar längre än andra på sitt jobb. Kontinuiteten ökar och personalomsättningen 
minskar. Att anställa ny personal är givetvis en kostnad i form av HR-arbete, 
administration och upplärning. Därför har samarbetet en positiv inverkan för Max 
Hamburgare. Kostnaden för städningen av Samhall är ungefär lika i jämförelse med 
andra städfirmor [4]. 
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4. Enkätresultat 
Av de 137 personer som svarade på enkäten var 67 kvinnor och lika många män, medan 
tre personer inte angav kön. 69 % av de medverkande var i åldersintervallet 21-30 år. 
Övriga åldersintervall var jämnt fördelade med 7-8 % deltagande vardera, förutom för 
”66 år eller äldre” där inte någon befann sig, se figur 4. 

 

 

På frågan om hur ofta de åt på hamburgerrestaurang, svarade 50 % av deltagarna att 
alternativet ”en gång per månad” var det som i genomsnitt låg närmast verkligheten. Av 
deltagarna svarade 22 % respektive 23 % att de åt på hamburgerrestaurang en gång per 
vecka och en gång per halvår eller mindre, medan endast 1 % gjorde det flera gånger 
per vecka.  

Vid de fyra kommande frågorna med svarsalternativ 1-5 betyder 1 "instämmer inte alls" 
medan 5 betyder "instämmer helt". Påståendet som deltagaren skulle svara på återfinns i 
figurrubrikerna (och i Bilaga 3).  

Bara 2 % ansåg att det uteslutande var slumpen som avgjorde vilken hamburger-
restaurang de valde, medan 18 % svarade att slumpen inte spelade in alls. Det vanligaste 
svaret med en andel på 33 % var en tvåa på den femgradiga skalan, vilket betyder en 
måttlig betydelse av slumpen. Men även en trea och fyra var vanligt förekommande svar 
med 28 % respektive 15 %, se figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 5. Fördelning av enkätdeltagarnas syn på slumpens 
betydelse vid val av hamburgerrestaurang, n=132. 

Figur 4. Åldersfördelning av deltagarna i 
enkätstudien, n=134. 
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Figur 7. Fördelning av enkätdeltagarnas syn på betydelsen av den 
miljömässiga aspekten vid val av hamburgerrestaurang, n=131. 

 

Rörande hur viktig matens kvalitet är för valet av hamburgerrestaurang svarade 
majoriteten på 34 % att den är viktig (en fyra) medan 8 % ansåg att den inte hade någon 
betydelse alls (etta), se figur 6. Detta bekräftades även i fältet för kommentarer där det 
vanligaste förekommande svaret var att det var för ”smaken” de valde en viss 
restaurang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående hur viktig den miljömässiga aspekten i form av sociala förhållanden och/eller 
koldioxidutsläpp är vid valet av hamburgerrestaurang svarade en majoritet på 66 % av 
deltagarna att det inte har någon betydelse alls. Andelen som svarade en tvåa av fem, att 
detta har liten betydelse, var 15 %. Därefter avtar andelarna med ökningen av 
betydelsen av CSR-frågor, se figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6. Fördelning av enkätdeltagarnas syn på betydelsen av 
matens kvalitet vid val av hamburgerrestaurang, n=133. 
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Det visade sig att 49 % av deltagarna inte alls är medvetna om vad hamburger-
restaurangerna gör och inte gör för miljön. Sedan avtog andelarna ju mer de 
medverkande ansåg sig kunna om företagens miljöarbeten, se figur 8. 

 

 

 

När enkätdeltagarna tillfrågades vilken hamburgerkedja de helst skulle gå till svarade 43 
% Max Hamburgare, 29 % McDonald’s och 19 % Burger King. 9 % valde ett annat 
alternativ. 

 
 

 
 

  

Figur 9. Fördelning av vilken hamburgerkedja 
enkätdeltagarna helst skulle gå till, n=137. 

Figur 8. Fördelning av enkätdeltagarnas medvetenhet om 
vad olika hamburgerrestauranger gör för miljön, n=134. 
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5. Analys 
5.1 Analys av enkäten 
Det är svårt att veta med säkerhet om antalet enkätdeltagare är tillräckligt för att få ett 
representativt svar, samt om denna grupp verkligen är representativ för allmänheten. 
Jämförbara studier påvisar inte riktigt samma resultat. Enligt ISI Wissing undersökning 
med 1200 deltagare [27] är Max Hamburgares hamburgare godast, följt av Burger King 
och McDonald’s. I vår enkätstudie frågades det istället efter vilken restaurang 
konsumenten helst skulle gå till. Resultatet som erhölls var i ordning: Max Hamburgare, 
McDonald’s och Burger King. Trots att det inte var samma fråga som ställdes i 
undersökningarna kan detta tyda på en viss skillnad mellan våra deltagare gentemot 
allmänheten. Detta skulle i så fall kunna bero på är att fördelningen av åldrar på 
deltagarna i vår enkätstudie, samt könsfördelning inom ålderspannen, är ojämn. 
Resultatet bör även behandlas varsamt av anledningen att deltagare kan ha missuppfattat 
eller svarat slarvigt på frågor, vilket skulle kunna vara en följd av anonymt deltagande i 
enkätstudien. Det bör också nämnas att det med all sannolikhet är fler faktorer än de 
som undersökts i denna enkätstudie som spelar in i kundens val av hamburger-
restaurang. Men meningen var inte att ta reda på vilka dessa faktorer var, utan att 
undersöka hur stor roll CSR-frågor spelade.  

Enligt enkätstudien är konsumenter inte alls medvetna om vilka insatser hamburger-
kedjor gör för sociala förhållanden och miljön. Samma aspekt spelar mycket liten roll 
för konsumenten vid valet av hamburgerrestaurang. För ”den vanligaste konsumenten” 
är det enligt våra resultat främst matens kvalitet, i viss kombination med slumpen som 
är betydande för konsumenten vid detta val, där slumpen kan tolkas som placering av 
hamburgerrestaurang d.v.s. vilken kedja som ligger närmast när kunden ska äta. 
Slumpen kan även tolkas som att det helt enkelt varierar, exempelvis beroende på 
kundens humör, var denne vill äta. Men det visar sig att slumpen relativt mot matens 
kvalitet har liten betydelse. Konsumenterna är oftast av en viss uppfattning om vilken 
restaurang de vill gå till och det är just maten som är viktig.  

Det bör dock nämnas att denna uppfattning kan ändras. Svaren på enkätfrågan om 
varför konsumenten helst ville gå till den restaurang de valt som förstaalternativ var i 
vissa fall ”för att jag tröttnat på de andra”. Därtill kan även andra faktorer som är svåra 
att mäta spela in, som konsumenten själv kanske inte är medveten om. Exempelvis 
tänker kanske inte en kund direkt på miljöfrågor när han eller hon väljer hamburger-
restaurang, men denne kanske innehar kunskap om detta som undermedvetet påverkar 
valet.  

Tjugofem procent av deltagarna i enkätstudien vet något om Max Hamburgares 
miljöarbete. Intressant är att många som utgett sig för att ha ”hyfsad” kunskap om 
hamburgerrestaurangers miljöarbeten inte har vetat något om Max Hamburgares dito. 
Det finns heller inget tydligt samband mellan konsumenter som anser sig ha mycket 
kunskap om miljöarbeten och konsumenter som föredrar Max Hamburgare framför de 
andra kedjorna.  
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5.2 Analys av CSR-åtgärder hos Max Hamburgare  
En summering av de CSR-områden hos Max Hamburgare som i denna rapport granskats 
i kapitel 3 visar att: 

• Arbetet med koldioxidkompensering i form av trädplantering samt användandet 
av miljöklassade tjänstebilar är kostnader för företaget. Även vindkraften ger 
företaget en högre kostnad än tidigare.   

• Lönsamhet konstateras för Max Hamburgare i arbetet med återvinningen. Likaså 
i reduceringen av kartong och införandet av tunnare papper.   

• Det för att minska energianvändningen ofta krävs investeringar som det i 
miljöhusens fall är lång återbetalningstid på. Men det går åt just mindre energi 
vilket i längden leder till lägre kostnad. Detsamma gäller för lågenergilamporna 
som dock har en mycket kortare återbetalningstid.  

• Arbetet med Samhall också är en mer långsiktig satsning eftersom lönsamheten 
för Max Hamburgare i denna fråga till stor del bygger på en större lojalitet från 
anställda till företaget samt en enklare hantering av städarbetet. 

Hur stora de ovan punktade lönsamheterna är jämfört med kostnaderna finns inga 
exakta siffror på, i alla fall inte som vi har tillgång till. Företaget går sällan ut med 
sådana uppgifter offentligt. Denna information ger istället en överblick av åtgärderna 
och dess lönsamhet eller kostnad för företaget.  
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6. Slutsats och diskussion 
Med hjälp av analysen av enkätstudien som visar på konsumentens stora omedvetenhet 
om hamburgerrestaurangers sociala insatser och miljöarbeten, samt konsumentens 
abstraherande av dessa faktorer vid valet av hamburgerrestaurang, kan slutsatsen dras 
att socialt och miljömässigt arbete av Max Hamburgare inte medför stor merförsäljning 
av mat i sina hamburgerrestauranger. Med andra ord är den ekonomiska vinsten för Max 
Hamburgare, i form av mer såld mat i hamburgerrestaurangerna p.g.a. sitt CSR-arbete, 
inte stor. Paralleller kan dras till Johanssons kandidatexamensuppsats. Med det menas 
att Max Hamburgare stärker sitt varumärke genom att arbeta med CSR, men inte så till 
den grad att det påverkar kunders val av hamburgerrestaurang. Bara ett litet segment av 
konsumenterna på marknaden påverkas mycket av CSR-arbetet. Å andra sidan är 
faktorer som styr konsumentens val av hamburgerrestaurang förmodligen till viss del 
undermedvetna. Max Hamburgare får ibland uppmärksamhet för sitt CSR-arbete vilket 
är reklam för företaget. Företagets miljöarbete kanske påverkar kundens beslut i denna 
fråga även om denne inte inser det själv. Men det är i sådana fall svårt att besvara i 
vilken utsträckning detta sker och vilka ekonomiska effekter det har. Det ska också 
tänkas på, vilket framgår av tidigare nämnda studier, att  CSR-arbete inte alltid inverkar 
positivt på konsumentens inställning till företaget.     

Flera av Max Hamburgares CSR-åtgärder är lönsamma, men många av dem är 
kostnader för företaget. Det är svårt att säga vad summan blir vid addition av beloppen. 
Men det finns fördelar att väga in. Det är lätt att stirra sig blind på befintliga kostnader 
och vinster. Precis som Eriksson och Skog var inne på är en nytta med CSR-arbetet 
riskhantering. Det är svårt att säga vilken lönsamhet ett stärkt varumärke har, men 
skador av varumärket är inget som företag vill vara med om. Det är egentligen inte så 
stor skillnad mellan att göra en vinst och att förhindra en förlust. Så om Max 
Hamburgares miljö- och hållbarhetssatsning ger varumärket ett skydd är det värt 
mycket.  

Sammanfattningsvis har Max Hamburgare satsat mycket pengar på CSR-åtgärder som 
på antingen kort eller lång sikt är ekonomiskt lönsamma. Samtidigt är flera CSR-
åtgärder kostnader för företaget. Satsningen på hållbarhet har lett till ett stärkt 
varumärke. Detta räcker dock inte för att skapa merförsäljning av hamburgare i 
restaurangerna. Något tydligt samband mellan Max Hamburgares framgång och CSR-
arbetet är inte funnet. 

Man kan fråga sig varför Max Hamburgare inte väljer att avskaffa de CSR-åtgärder som 
är kostnader för företaget. Men CSR har blivit en del av deras affärsverksamhet. Det 
gynnar samhället och miljön runt omkring dem och samtidigt har de ökat sin omsättning 
och vinst för varje år sedan CSR-satsningen inleddes. 
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7. Framtida studier 
Eftersom det är svårt att veta hur mycket ett företagsförtroende betyder ekonomiskt för 
ett företag skulle någon typ av analys av en varumärkeskris kunna utföras för att studera 
en sådan frågeställning djupare. På så sätt skulle en skillnad mellan företaget med gott 
rykte och samma företag, men efter krisen med sämre rykte, kunna jämföras och ett 
konkret svar nås. En enkätstudie skulle även kunna utföras på annat sätt än vad som 
gjordes i detta arbete. Dels med tanke på åldersspannet, men främst för att man kan 
fånga in fler högkonsumenter genom att t.ex. besöka hamburgerrestauranger och dela ut 
enkäterna där.   
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Bilaga 1 - Max Hamburgares bokslut 
Sammanställning av Max Hamburgare AB:s bokslut mellan 2001-2010, erhållna från 
allabolag.se.  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till Per Larshans 
Huvudfrågor från telefonintervjuer med Per Larshans, hållbarhetschef på Max 
Hamburgare, 29/3 och 11/4 2012. Det samtalades runt ämnena och fler frågor tillkom.  
- Vi har bokslut dels från koncernen, dels för moderbolaget, vilka data tycker du är mest 
intressanta att studera? 

- Ni har haft en markant ökning i omsättning, främst 2004-2005, vad beror det på? 

- Lågenergilampor, har de medfört något problem? Har ni räknat på om det är lönsamt? 

- När började ni med vindkraft och vilken elleverantör har ni? 

- Är det en kostnad för er att använda miljöbilar? Kan ni motivera det ekonomiskt? 

- Hur sker er samordning av transporter? 

- Får ni ersättning av att återvinna?  

- Vi läste att ni minskat förbrukningen av papper med 75 % sedan 2000, hur gjorde ni 
det? 

- Nittioåtta procent av all plåt har plockats bort. Var finns denna plåt och hur ersätts 
den? 

- Hur fungerar er klimatkompensation? 

- Finns det någon tydlig koppling mellan CSR och er lönsamhet?  Är det att varumärket 
förstärks? 

- När ni gjorde ni en ordentlig CSR-satsning ökade er omsättning och ert resultat. Beror 
det av CSR:en eller är det att ni gjorde en helhetssatsning? 

- Vad kostar det att anställa genom Samhall jämfört med andra leverantörer? 

- Är palmoljan billigare än andra oljor? Blev det dyrare när ni avskaffade den? 

- Hur mycket energi förbrukar era restauranger?  
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Bilaga 3 - Enkät 
Du fyller i enkäten anonymt. I enkäten används ordet ”hamburgerrestaurang” syftandes 
på hamburgerkedjorna Burger King, MAX Hamburgare, McDonald’s och andra kedjor 
eller grillar.  

På frågorna med svarsalternativ 1-5 betyder 1 "instämmer inte alls" medan 5 betyder 
"instämmer helt".  
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