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Abstract 
CSR - "Corporate Social Responsibility" is a concept that in recent years has become of 
bigger importance for companies. Even at McDonald's, which quickly grew into today's 
217 restaurants, with up to 430 000 visitors daily. We have investigated how the 
McDonald's CSR work has evolved over time, how it looks today and what has 
influenced this development. 

Things that have influenced McDonald's and led to their CSR work proved to be 
scandals and changes in legislations. The PR value of working with CSR has also 
increased and a lot of the CSR work has shown to be economically viable. 

To obtain the information needed to complete the work we have both made use of 
qualitative and quantitative information. The implementation is done by first 
researching on the internet and reading old reports and then filling in with information 
from interviews and email conversations.  

Much of the empirical data that was collected was similar to the theory previously 
developed. When we looked at McDonald's historical CSR work, it was noticeably 
evident that their environmental involvement increased significantly over time. A 
couple of scandals that have clearly influenced the McDonald's CSR work were also 
found. Where McDonald's has been actively following scandals in order to restore face. 

Finally, noteworthy was that the financial savings that CSR work led to was greater than 
expected. Reducing their energy consumption led to lower electricity cost, reducing the 
size of packaging led to reduced costs in both manufacturing and disposal, and working 
to prevent scandal turned out to be cheaper than being involved in them. 
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Sammanfattning  
CSR – ”Corporate Social Responsibility” är ett begrepp som har blivit större på senare 
tid hos företag. Även hos McDonalds som hastigt har växt till dagens 217 restauranger 
med 430 000 gäster per dag. Vi har undersökt hur McDonalds CSR-arbete har 
utvecklats över tid, hur det ser ut idag och vad som har påverkat denna utveckling.  

Saker som har påverkat McDonalds och lett till att CSR-arbetet utvecklats visade sig 
vara skandaler och lagstiftning. Men även att PR-värdet i att jobba med CSR har ökat 
och att mycket CSR-arbete har visat sig även vara lönsamt ekonomiskt. 

För att inhämta underlaget som krävs för att genomföra arbetet har vi både använt oss 
av kvalitativ och kvantitativ information. Genomförandet sker genom att första läsa på 
internet och andra rapporter för att därefter fylla på med information från 
mailkonversationer och intervjuer. 

Mycket av empirin som samlades in liknade den teori som tidigare tagits fram. Bland 
annat så när vi undersökte McDonalds historiska arbete märktes det tydligt att ju längre 
fram i tiden vi kollade, ju mer miljöarbete hittades. Ett par skandaler som tydligt 
påverkat McDonalds CSR-arbete hittades också. Där gick att se hur McDonalds har 
arbetat aktivt efter skandaler för att återställa ansiktet utåt. 

Slutligen noteras att de ekonomiska besparingar som CSR-arbete ledde till var större än 
väntat. Att minska sin energiförbrukning ledde till minskade elkostnader, förminska 
materialet på förpackningar ledde till mindre kostnader både vid tillverkning och vid 
bortforsling samt att undvika skandaler visar sig vara billigare än att råka ut för dem. 
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1. Inledning 
Ett begrepp som fått allt mer uppmärksamhet bland företag och dess kunder är CSR – 
”Corporate Social Responsibility”. Det är ett brett begrepp som innefattar allt ifrån 
miljöarbete till mänskliga rättigheter. För att få en klarare bild av betydelsen tar vi hjälp 
av EU:s definition som lyder: 

”CSR är ett begrepp som innebär att företaget på frivillig grund integrerar sociala och 
miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin relation till intressenterna - utöver vad 
lagen kräver.” (EU:s vitbok, 2002) 

I dag är CSR så pass vedertaget att det är något alla större företag lägger fokus på. I den 
här rapporten kommer McDonalds CSR-arbete att studeras noggrannare. 

 

1.1. Bakgrund  
1948 öppnades den första McDonalds restaurangen i San Bernadino, USA. Den första 
McDonalds restaurangen i Sverige öppnades 1973 på Kungsgatan i Stockholm. Sedan 
dess har antalet expanderat kraftigt till dagens 217 restauranger i hela landet och 
serverar över 430 000 gäster varje dag.1 Den explosionsartade konsumtionsökningen 
leder till att matrester och förpackningar som slängs ökar i samma takt. Detta medför 
självklart problem när pressen samtidigt ökar från omvärden att arbeta med CSR och till 
exempel utveckla nya system för att minska klimatpåverkan. McDonalds själva betonar 
på sin hemsida att miljöfrågor är något som engagerar dem: 

”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.”2 

 
1.2. Problemdiskussion  
Eftersom McDonalds miljöpåverkan blir större och större allt eftersom de växer, kraven 
på dem har ökat, samt att kontrollerna av dem har blivit strängare är det intressant att se 
hur detta etablerade, globala storföretag har utvecklat sitt CSR-arbete över tid och vad 
som har drivit utvecklingen framåt. Hur påverkar till exempel en stor skandal eller en 
lagändring ett företag som McDonalds? Vi kommer även studera McDonalds mål för 
framtida utveckling av sitt CSR-arbete. Hur ser dagens arbete ut, och vad planeras att 
göra? 

Frågeställning 
1. Hur har CSR-arbetet på McDonalds utvecklats över tiden? 
2. Vilka bakomliggande orsaker har drivit utvecklingen framåt? 
3. Hur ser McDonalds CSR-arbete ut idag?  
4. Vad planeras att göra i framtiden?  
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1.3. Syfte 
Att kartlägga hur CSR-arbetet på McDonalds har utvecklats och förändrats över tid, 
samt vad som påverkat denna utveckling. 

 

1.4. Begränsningar 
• Endast McDonalds Sverige kommer att undersökas. 
• Huvudfokus kommer att ligga på miljöhanteringen och hur McDonalds hanterar 

sitt ökade sopberg. 
 

2. Teori 
CSR som begrepp har på senare tid fått allt mer utrymme och uppmärksamhet. 
Tankarna som sådana är dock inget nytt, utan redan 1932 talade till exempel professor 
E. Merrick Dodd om detta: 

”Managers have social responsibilities to society because the modern large firm is 
“permitted and encouraged by the law primarily because it is of service to the 
community rather than because it is a source of profit to its owners”” (Dodd, 1932) 

Med tiden har de här tankarna utvecklats och breddats. Ett av de största områdena inom 
CSR idag är det som rör miljön. När vetskapen om hur vi faktiskt påverkar klimatet växt 
fram har kraven på företag blivit strängare både från allmänheten och från myndigheter. 
De senaste decennierna har utvecklingen verkligen tagit fart (Carrasco, 2007). Carrasco 
menar vidare att utvecklingen har berott på ett ökat miljöintresse från allmänheten, som 
en följd av många finans- och miljöskandaler under 1990-talet.   

 

2.1. Skandaler 
En skandal är enligt Jacobsen och Strandstedt något som väcker eller ger allmänheten 
förargelse. 

”Skandalen är alltså beteckning för ett kollektivt utbrott av upprördhet, vars studium 
kan avslöja gemensamma sociala strukturer av normativ karaktär.” (Jacobsen och 
Strandstedt 2005) 

Vidare hävdar de att media ofta överdriver situationen vilket leder till att skandalen 
förstoras. Skandaler har som sagt bidragit starkt till utvecklingen av CSR genom 
historien, då det visat sig gång på gång hur skadligt det är för företag. Två exempel på 
detta är: 

”Oljetankern Exxon Valdez gick på grund 1989 utanför Alaskas kust och oljeutsläppen 
påverkar fortfarande miljön i området. Olyckan har kostat den amerikanska 
oljekoncernen Exxon Mobil drygt två miljarder dollar.” 

”Energiföretaget Enron med 21 000 anställda var år 2000 USA:s sjunde största företag 
och hade intäkter på 101 miljarder dollar. Året efter gick Enron i konkurs efter 
avslöjanden om bland annat insiderhandel, bokföringsbrott och korruption.”3 
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Vad som har blivit tydligt är att arbete med CSR för att undvika en skandal är betydligt 
billigare och bättre för företag än det efterarbete som behöver göras för att klara upp 
problemen och få tillbaka förtroendet för företaget.  

Nilsson och Runsiö skriver att när en skandal inträffar gäller det att företaget har en god 
beredskap, till exempel genom att ha en intern organisation för krishantering på 
företaget (Nilsson och Runsiö 2005). Ett företag som drabbats av en skandal bör agera 
utifrån en rad handlingar av gottgörelse uppmanar Kouzes och Posner. ”Dessa är en 
process likt ersättning för dålig service. Den behandlar acceptans, erkännande, 
ursäktande, handling, kompensation samt observation. Att erkänna ett fel kommer på 
sikt ingiva större respekt än om ett fel mörkas och sedan uppdagas” (Kouzes och Posner 
1994). Handlingarna av gottgörelse som bör utföras är alltså: 

1. Acceptans 

2. Erkännande 

3. Ursäktande 

4. Handling 

5. Kompensation 

6. Observation 

 

2.2. Lagstiftning  
Vi betraktar lagstiftningar som en avbildning av verkligheten, alltså en 
teorikonstruktion. Nya lagar från både EU och Sverige tvingar företag som McDonalds 
att ta tag i sitt CSR arbete och hantera sitt avfall på ett smartare sätt. Enligt EU:s 
ramdirektiv har avfallshierarkin4 prioriteringsordning för lagstiftning och politik på 
avfallsområdet, se figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. Avfallshierarkin  
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2.3. Målsättning  
Vid målsättning och planering för framtiden kan teorin Smart användas, som utveckades 
av George T. Doran. Den underlättar formulering av mål och är speciellt användbar för 
stora företag, då den ger ett gemensamt ramverk att förhålla sig till. Smart är en 
förkortning och bokstäverna utläses: 

S- Specific 

M-Measurable  

A-Attainable 

R- Realistic 

T-Timely 

Kortfattat kan teorin beskrivas som att tydliga och mätbara mål sätts upp med ett klart 
slutmål, och att vid tiden för slutmålet kan en utvärdering utföras (Doran 1981).   

 

3. Metod 
För att få fram underlag för vårt arbete har vi använt både kvantitativ och kvalitativ 
information. Det första vi gjorde var att läsa källor med kvantitativt innehåll från både 
internet och rapporter om ämnet. Därefter har den kvalitativa informationen 
införskaffats genom mailkontakt med företaget och olika myndigheter för att fylla i 
luckor och fördjupa kunskapen ytterligare. Utifrån denna kunskap har vi kunnat lyfta 
fram de områden vi finner intressanta och formulerat relevanta frågor kring ämnet vid 
intervjuer med företagets anställda. 

Vår första intervju skedde med en person på företaget med goda ämneskunskaper. 
Intervjuen hölls över telefon och spelades in så att vi kunde gå tillbaka och lyssna på 
vad hon sa. Vi använde oss av en öppen intervjuteknik, för att intervjupersonen skulle 
kunna tala så fritt som möjligt och där igenom ge ett bredare och mer informativt svar.   

Den andra intervjuen hölls med en butiksanställd och ägde rum på en McDonalds 
restaurang. Intervjupersonen har jobbat på McDonalds under en längre tid och vårt 
huvudfokus var att ta reda på hur en anställd har uppfattat de förändringar som gjorts i 
miljöfrågorna. Här valdes en semistrukturerad intervjuteknik för att få mycket 
information samtidigt som den blir mer konkret och strukturerad.  

Empirin som inhämtats har sedan jämförts med den teori som togs fram tidigare. Syftet 
med denna jämförelse har varit att undersöka om utvecklingen av McDonalds CSR-
arbete, och orsakerna bakom denna utveckling, stämmer med nämnda teorier. 

 

3.1 Källkritik 
Delar av den kvantitativa informationen kommer från McDonalds egen hemsida. 
Hemsidan är en sekundärkälla och även om vi anser att den har ganska hög validitet, det 
vill säga att informationen är korrekt, så får man tänka på att hemsidan är till för såväl 
informering som marknadsföring av företaget. Vilken typ av information som läggs upp 
avgör de själva, vilket gör att de kan undanhålla information eller vinkla den hur de vill. 
Reliabiliteten hos källan är därför låg vilket vi får ha i åtanke. 
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En del kvalitativ information kring skandaler kommer från Greenpeace hemsida och 
rapporter. Eftersom de vill få genomslagskraft med sin rapport behöver den vara seriöst 
skriven och fakta får inte vara tagen ur luften. Rapporten fick stor genomslagskraft och 
eftersom McDonalds vek sig i frågan, kan man utgå ifrån att innehållet har granskats 
noggrant. Dock ska man komma ihåg att Greenpeace är partiska i frågan så 
informationen kan således vara vinklad ändå. Validiteten ses därför som relativt hög 
medan reliabiliteten är lägre. 
Den övriga kvalitativa informationen har hämtats från myndigheter, tidsskrifter och 
vetenskapliga avhandlingar som vi anser är seriösa och oberoende. Eftersom vi då ser 
både hög validitet och reliabilitet hos källorna har vi stor tilltro till denna information. 

Primärkällorna som har använts för att få kvalitativ information består av intervjuer och 
mailkontakter. Intervjuerna har skett med personer som är anställda av McDonalds. 
Eftersom de är partiska kan denna information vinklas och viss del undanhållas, vilket 
påverkar reliabiliteten. Den ena intervjuen var med McDonalds CSR-Chef som är 
mycket insatt vilket ger en hög validitet. Den andra var med en butiksanställd och även 
om frågorna anpassades så bedöms validiteten som lägre.  

De mailkontakter vi haft har varit med anställda på myndigheter eller personer med god 
kunskap. Att de också är opartiska i frågan gör att både validiteten och reliabiliteten i 
denna information bedöms som väldigt tillförlitlig. 

 
4. Empiri 
För att få kvalitativ information har vi haft kontakt med dessa personer: 

Petra Dahlman är CSR-chef för McDonalds Sverige och har lång och gedigen erfarenhet 
av arbete med CSR-frågor. Med henne skedde den första intervjuen. 

Beatrice Andersson har under två års tid jobbat på McDonalds Sveavägen i Stockholm. 
Hon bidrog med kunskaper om hur McDonalds utvecklade miljöarbete har påverkat det 
vardagliga arbetet på restaurangerna. Med henne gjordes den andra intervjun. 

Inger Soldéus jobbar på Svensk Handel som Miljöansvarig och har även hand om 
konkurrensfrågor. Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för 
Sveriges handelsföretag. ”Vi är en medlemsdriven organisation som företräder företag 
inom parti- och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar nationellt och internationellt – för 
en värld med frihandel utan handelshinder.”5 Vi har haft mailkontakt med henne 
gällande en del frågor, och även tips på källor med kvantitativt innehåll. 

 

4.1. CSR-arbetets utveckling 
”CSR är viktigt för oss på McDonalds och därför något vi lägger mycket resurser på. 
Det gäller att ständigt utvecklas och därigenom dra sitt strå till stacken.”6 
Så uttrycker sig Petra Dahlman på frågan om hur hon ser på CSR. Genom åren har 
många förändringar skett, bland annat: 

1991 – Samtliga polystyrenboxar på McDonalds byts ut mot pappersförpackningar, som 
idag består av cirka 70 % återvunnet material.7 
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1995 – McDonalds börjar med själv-källsortering på sina restauranger där man får 
slänga sitt avfall i olika luckor vilket leder till att de kan återvinna muggar och Happy 
Meal-kartonger. Samma år introduceras även ekologisk mjölk på menyn.8 

2000 – McDonalds är med i ett projekt tillsammans med Carstedts Bil/Ford och Statoil 
som resulterar i det så kallade ”GreenZone” i Umeå. Det var ett försök att bygga en så 
maximalt miljöanpassad serviceanläggning som möjligt.8 

2004 – Fyra år efter projektet med ”GreenZone” börjar McDonalds installera 
koldioxidmätare på sina restauranger. Mätaren känner av antalet gäster i lokalen och 
anpassar ventilationen efter det. Detta leder till att cirka 15 % av energin som krävs för 
ventilation sparas.9  

2007 – McDonalds går över till att enbart servera miljömärkt, ekologiskt kaffe. Utöver 
det är kaffet också märkt med att det kommer från gårdar som är ”Rainforest Alliance”-
certifierade. Det ska visa att kaffet uppfyller höga krav på miljömässig och etisk 
produktion.8 

2008 – McDonalds startar insamling av använd frityrolja som görs om till naturbiodisel 
som i sin tur används till deras transporter.8 

2009 – Den första laddstationen för elbilar invigs på McDonald’s Lindvreten utanför 
Stockholm. Sedan dess har nya laddstationer växt fram på ytterligare fyra platser runt 
om i Sverige.8 Detta år byter McDonalds även ut alla påsar i plast mot papperspåsar som 
med dagens försäljning innebär 1,7 miljoner plastpåsar mindre per år.7 

 

4.2. CSR-arbetet idag  
Denna beskrivna utveckling leder oss fram till dagens datum. Här nedan pressenteras 
mer ingående hur McDonalds miljöarbete ser ut idag: 

Projektet som inleddes 2008 med återvinning av frityrolja har fortsatt att utvecklas och 
idag återvinns 100 % av all olja till naturbiodiesel. 2010 drevs cirka 26 % av 
McDonalds lastbilar av denna diesel.10 Det här arbetet är inte bara bra för miljön utan de 
har också gynnat McDonalds ekonomi säger Petra Dahlman:     

”Vi får betalt för något som tidigare betraktades som avfall och kostade stora pengar att 
få bortforslat”6 

Samtidigt har företaget utvecklat nya typer av fritöser som använder 40 % mindre olja 
och förbrukar även 4 % mindre el. För att ytterligare minska sin energiförbrukning byter 
de löpande ut sin belysning till LED-lampor och installerar rörelsesensorer. 
”GreenZone”-projektet från 2000 har inspirerat McDonalds till deras nya standard, 
”Green Building” som gäller vid om- och nybyggnationer för att få ner energi- och 
vattenförbrukningen så mycket som möjligt.9 

Eftersom McDonalds är ett så pass stort företag och all förpackning är enhetlig kan även 
små skillnader leda till stor positiv miljöpåverkan. Exempelvis har materialet i 
salladsskålarna bytts ut från plast till papper, vilket har lett till en minskning på cirka 
1900 ton plast per år. Genom att bara minska materialet i förpackningarna till BigMac 
sparar de 420 ton papper per år. Liknande material förminskningar har även gjorts av 
bland annat McFlurry-skeden och HashBrowns-förpackningarna.7 
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Återvinningsstationerna som lanserades 1995 har ständigt varit under utveckling.  
Denna förändring är även något som Beatrice Andersson känt av: 

”Den största förändringen som gjorts på slutet är de nya återvinningsstationerna, där vi 
numera lägger kartongerna i ett eget fack.”11 

Målet från McDonalds är såklart att återvinna så mycket som möjligt genom att göra 
stationerna effektiva. Utvecklingen har varit ganska god på den här punkten och idag 
återvinner McDonalds 90 % av sitt totala avfall.12 Men Beatrice Andersson har även sett 
bakåtsteg i utvecklingen. 

”Efter ”Mcfusk & co” sändes, har tiden för hur länge en hamburgare får ligga framme 
skärpts till två minuter. Det gör att vi nu får slänga betydligt fler hamburgare”11 

”McFusk & co” är en dokumentär som sändes på SVT, där McDonalds bland annat får 
kritik för att de låter sina tillagade hamburgare ligga framme för länge, innan de säljs. 
Efter att dokumentären, visats skärpte McDonalds kontrollen över hur detta hanteras.13  

 

4.3. Skandaler  
En skandal som har skakat McDonalds var när Greenpeace 2006 lämnade en rapport 
under namnet ”Eating up the amazon”. I den beskrevs hur regnskog hänsynslöst 
skövlades bort för att odlingar av sojabönor skulle anläggas. Dessa sojabönor skulle 
sedan McDonalds ha köpt för att använda som foder till sina kycklingar som säljs i form 
av Chicken McNuggets. Efter rapporten genomfördes demonstrationer utanför 
McDonalds restauranger där flera var iklädda kycklingdräkter. Detta fick stor 
uppmärksamhet och skadade McDonalds anseende. McDonalds fick medge att detta var 
något de missat och att det kom som en överraskning för dem.14 Greenpeace är dock 
hårdare och skriver i rapporten att det inte var särskilt komplicerat att leda de inköpta 
sojabönorna till den skövlade regnskogen och menar att CSR arbetet McDonalds utför 
endast är ett spel för gallerierna. 
”By selling the products of Amazon soya, McDonald’s and other companies show that 
they still prefer to disguise the real practices behind their products rather than combat 
them.”15  
 
4.4. Lagstiftningar  
Avfallshanteringen och det växande sopberget är en fråga som inte bara företag och 
allmänhet har blivit alltmer intresserade av. Både lagstiftning från svenskt håll och 
direktiv från EU har duggat allt tätare de senare åren. Mycket av företagens CSR-arbete 
nuförtiden är alltså påtvingat när lagarna skärpts. Inger Soldéus skrev om det här och 
hur regleringarna har ökat.  

”Avfallsområdet är ganska omfattande och har mycket lagstiftning.”16 

Målet för svenska myndigheter och EU parlamentet är detsamma; minska det växande 
sopberget genom mer återanvändning. 

”Både enligt svensk lagstiftning och EU:s avfallsdirektiv ska man minska förbränningen 
och öka materialåtervinningen, det vill säga klättra uppåt i avfallshierarkin.” 17 
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4.5. CSR-arbetet i framtiden  
På frågan vad som planeras att göra i framtiden svarar Petra Dahlman följande:  

”När det gäller våra restauranger i Sverige så arbetar vi ständigt för att hitta sätt att 
optimera det befintliga, investera i ny teknik som förbättrar eller stötta 
innovationsprojekt som kan ha en positiv effekt för oss på längre sikt. Detta gäller 
samtliga områden men inom restaurangbyggnad och drift ligger fokus på 
energieffektivisering, utrustning, belysning, minska vattenförbrukning, användning av 
kemikalier, återvinning etc.”6 

Varje år gör McDonalds en rapport där ämnet CSR behandlas, ”Worldwide corporate 
responsibility”.18 I rapporten sätts mål upp för sitt miljöarbete som de vill uppfylla inom 
en två års period, Exempel på saker de vill genomföra innan 2013 är: 

• Increase adoption of energy efficient equipment and technology in the 
restaurants. 

• Improve tracking of restaurant energy consumption data. 
• Increase energy awareness and education across our business to continue to 

realize savings to the bottom line and benefitsto the environment. 

I varje rapport gör de också en uppföljning och utvärdering av tidigare satta mål. I 
utvärderingen betygsätts varje delmål på en fyrgradig skala över hur bra det har lyckats 
med genomförandet. Efter betyget skrivs även en kort kommentar om hur det fortsatta 
arbetet skall se ut om målet inte uppfyllts. 19  

 

5. Analys 
Mycket av empirin stämde väl överens med den teori som hade tagits fram innan 
arbetet. Enligt Carrasco har CSR-arbetet ständigt utvecklats och under de senaste åren 
har intresset för det expanderat kraftigt. Detta förväntades återspeglas på McDonalds 
CSR-arbete. När empirin samlades in stämde det väl in i denna teori. Ju längre bak i 
tiden man letade ju svårare var det att hitta arbete för förbättrad miljö, men i närtid 
radade de upp sig betydligt oftare. Visserligen kan de aktuella händelserna vara lättare 
att hitta när man söker, men tydligt var ändå att mer arbete och fler förändringar sker nu 
än för ett par decennier sedan. En av flera anledningar kan vara det ökade PR-värdet 
miljöarbete har fått. 

 

5.1. Skandalhantering  
Skandalerna som enligt teorin varit med och utvecklat CSR har självklart även skakat 
om McDonalds vid flera tillfällen. 2010 kom dokumentären från SVT om ”Mcfusk & 
co” där flera mindre positiva uppdagande om McDonalds verksamhet dök upp. Mycket 
hör inte riktigt till ämnet men, enligt teorin här skulle ett bra alternativ för McDonalds 
vara att reagera med acceptans, erkännande, ursäktande, handling, kompensation samt 
observation. Empirin visar att på det som är relevant för oss accepterade och erkände 
McDonalds felet i samtliga fall. De har även skridit till handling då Beatrice Andersson 
redogjorde för att man fortsatt vara noggrann med att mat inte får ligga framme för 
länge. En handling för att skandalen inte ska upprepas, men samtidigt mer avfall vilket 
inte är positivt. En helt miljörelaterad skandal från empirin är den från Greenpeace om 
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skövlingen av regnskog. Även där hade McDonalds acceptans, erkännande, ursäktande 
och handling. Dock fick vi reda på att de även hade gjort kompensation; skandalen drev 
CSR-arbetet framåt. Empirin visade nämligen att när Greenpeace släppte sin rapport 
2006 där McDonalds fick mycket kritik för sin hantering av regnskogen. 2007 kommer 
kaffe till McDonalds som inte bara är ekologiskt utan även från gårdar som är 
”Rainforest Alliance”-certifierade. Detta visar tydligt på ett exempel på hur CSR-arbete 
används som kompensation efter en skandal, genom att täcka över och visa en ny, 
positiv sida i frågan. Precis vad Kouzes och Posner skrev att man skulle göra enligt sin 
bok från 1994. En jämförande sammanfattning mellan McDonalds skandalhantering och 
Kouzes och Posners teori visas i tabell 1 nedan.  

Detta är dock bara ena sidan av myntet, det vill säga McDonalds egen version. Om man 
istället kollar på hur Greenpeace uttalar sig i frågan hävdar de att McDonalds redan 
innan skandalen visste om att de bidrog till en skövlad regnskog och att allt miljöarbete 
endast är ett spel för galleriet. Hur det verkligen låg till är svårt att avgöra men klart är 
att de båda sidorna är partiska i målet, och att sanningen troligtvis ligger någonstans där 
emellan.       

 

Tabell 1. McDonalds skandalhantering jämfört med Kouzes och Posners teori    

Acceptans/ 
Erkännande/ 
Ursäktande 

Handling Kompensation Observation 

McDonalds medgav 
att de gjort fel och bad 

om ursäkt. 

De hävdade dock att 
det skett utan deras 

vetskap. 

Stoppar 
sammarbetet med 

leverantören. 

”Rainforest 
Alliance”-certifierat 

kaffe. 

Högre krav på 
miljömässig 
prodiktion 
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5.2. Avfallshantering 
Hur avfallet har hanteras av McDonalds och hur det reglerats av Sverige och EU har 
även det flera likheter med teorin. Både personer vi hade kontakt med och hemsidor 
skrev om hur regelverken konstant utökades för att mer material skulle återvinnas. I 
teorin diskuterades just detta att lagar ökar pressen på företagen, samt avfallshierarkin 
togs upp. I avfallshierarkin listas olika sätt av avfallshantering där man strävar efter att 
komma så högt upp som möjligt. Högst upp fann vi ”förebyggande”, det innebär 
undvikandet av avfall. Empirin visade att McDonalds på flera sätt arbetar för att uppnå 
just detta. Skedarna och förpackningarna som förminskats och plastpåsarna som bytts 
till papper är exempel från empirin där McDonalds jobbar förebyggande. Näst högst 
upp i hierarkin kom ”återanvändning”, där den använda frityroljan som blir till 
biogasdiesel är ett av flera exempel på detta. Återvinningsgraden är något som det visar 
sig att McDonalds har jobbat mycket med ända sedan 1995 då den första 
självkällsorteringen lanserades. Idag ligger McDonalds återvinningsgrad på cirka 90 %. 
I tabell 2 nedan visas hur McDonalds arbetar utefter avfallshierarkin.  

 

Tabell 2. McDonalds avfallshantering jämfört med avfallshierarkin   

Förebyggande Återanvändning Materialåtervinning 
Annan 

Återvinning 

Minskade 
förpackningar 

Frityrolja till 
biogasdisel Självkällsortering LED-lamporna 

Minskade skedar 

 

Ökad användning av återvunnet 
material 

Klimatsmarta 
anläggningar 

Borttagandet av 
plastpåsar 

    
 
5.3. Framtidsmål 
När det gäller McDonalds mål för utvecklingen av deras CSR-arbete stämde empirin väl 
överens med teorin. Dock vore det en överdrift att påstå att McDonalds tillämpar smart-
teorin. Vad man dock kan säga är att deras tillvägagångssätt är väldigt likt teorin då de 
ständigt sätter upp tydligt formulerade, kortsiktiga mål som de sedan följer upp med 
utvärdering och vidareutveckling. I tabell 3 sammanställs hur McDonalds målsättning 
överensstämmer med Smart-teorin.    
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Tabell 3. McDonalds framtidsplanering jämfört med Smart-teorin   

Specific Measurable Attainable Realistic Timely 

Tydliga mål Bedöms efter 
en fyrgradig 

skala 

Målen nås inte 
alltid 

Målen är 
realistiska att 

uppnå 

Bestämt 
slutdatum 

X X / X X 

 

5.4. Ekonomisk vinning  
Något som i empirin visade sig vara ytterligare en positiv sida med McDonalds CSR-
arbete var att man kunde tjäna rent ekonomiskt på flera av ändringarna. LED-
belysningen och den nya klimatanläggningen ger minskade energikostander, och som 
Petra Dahlman sa om frityren ”Vi får betalt för något som tidigare betraktades som 
avfall och kostade stora pengar att få bortforslat”. 

 

6. Slutsats  
1. Hur har CSR-arbetet på McDonalds utvecklats över tiden? 
McDonalds miljö-arbete är under konstant utveckling. Utvecklingen har dock ökat 
kraftigt de två senaste decennierna.  

2. Vilka bakomliggande orsaker har drivit utvecklingen framåt? 
En stor orsak som drivit utvecklingen framåt är en ökad kännedom om hur miljön 
påverkas av det vi gör samt att det blivit en fråga som allmänheten bryr sig om i större 
utsträckning. Andra drivande orsaker har varit skandaler som drabbat McDonalds, ny 
lagstiftning, ekonomiska besparingar och att stärka sitt varumärke.   

3. Hur ser McDonalds CSR-arbete ut idag?  
McDonalds arbetar idag aktivt med CSR-frågor och det är något som de avsätter både 
tid och resurser till. De utvecklar ständigt befintliga projekt samtidigt som de planerar 
nya. Greenpeace hävdar dock att McDonalds CSR-arbete endast är ett spel för 
gallerierna. Att McDonalds enbart gör förändringar som syns mycket utan att kanske 
påverka miljön så mycket, så kallat ”greenwashing”. Det påståendet kan det nog ligga 
en del sanning i eftersom McDonalds är ett vinstdrivande företag och därför är troligtvis 
ekonomisk vinning och att styrka sitt varumärke starkt bidragande faktorer till CSR-
arbetet.  

4. Vad som planeras att göra i framtiden? 
Inom den närmsta framtiden ligger huvudfokus på energibesparing och effektivisering. 
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7. Slutdiskussion  
Vi tycker arbetet har gått förhållandevis bra och arbetsmetoden samt tidsfördelningen 
varit passande med tanke på vad som har funnits till vårt förfogande. Om vi ändå fick 
göra om det så skulle lite mer tid lagts på en mer gedigen bakgrund och teori. Vi har 
upptäckt hur mycket lättare det är att kartlägga ett företags arbete om man har en 
ordentlig mall att jämföra med. Då kan djupare och intressantare analyser och slutsattser 
dras. Även om vi tycker att vi hållit arbetet på en vetenskaplig nivå, ser en mer 
uttömmande teori med fler referenser till litteratur och andra vetenskapliga verk ännu 
proffsigare ut. Någon speciell del vi hade önskat att vi kunnat jobba längre på var vilka 
lagar och regleringar som faktiskt fanns från Sverige och EU. Vi hoppades på att kunna 
hitta några specifika siffror på hur mycket företagen var tvungna att göra men efter både 
mailande och mycket läsande på internet märkte vi vilken djungel det var och fick backa 
lite från våra förhoppningar. Om vi kunnat hitta lite tydligare regleringar hade det varit 
lättare att jämföra huruvida McDonalds arbete var minsta tillåtna eller låg i framkant. 
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8.3. Muntliga källor  
6Intervju med Petra Dahlman  

 
11Intervju med Beatrice Andersson 

 
16Mail intervju med Inger Soldéus 
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