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Titel: Kundbehov på menyn – En fallstudie av McDonalds erbjudande och kunders beteende 
för skapandet av långsiktiga relationer.  

 
Problem: Kunder väljer att återkomma till företag trotts att de tidigare varit missnöjda.  

 
Syfte: Syftet med studien är att förstå vilka som är de bakomliggande faktorerna till att 
McDonalds kunder återkommer trots misslyckade kundupplevelser. Finns det någon 
underliggande orsak till att kundernas krav och förväntningar på McDonald’s ligger på en låg 
nivå? 

Metod: Studien tillämpar hermeneutikens tolkning av människors handlingar genom 
förståelse av människors beteende. Datainsamlingen skedde genom intervjuer samt 
deltagande observation. 

 
Resultat: McDonalds försök att upprätthålla oupphörlig målmedveten emergens misslyckas 
på lokal nivå, där kundkontakten förekommer. McDonalds erbjudande och kundernas 
bounded rationality resulterar i att kunderna nöjer sig med en ”ok” upplevelse, vilket bidrar 
till att de har låga förväntningar på McDonalds. Detta i sin tur betyder att McDonalds inte 
behöver anstränga sig genom kontinuerlig anpassning på lokal nivå för att uppnå nivån 
”jättebra”, eftersom kunden nöjer sig med en ”ok” upplevelse, för att återkomma. Om du kan 
sänka dina kunders förväntningar så pass mycket att de inte bryr sig om missöden, är företagets 
konkurrenskraft oövervinnlig, även utan kontinuerlig anpassning. 

 



 

 
 

Abstract 

The study aims to understand the underlying factor why McDonald's customers return despite 
previous failure customer experiences. Why do customers come back to the company that 
contributes to the former dissatisfaction? McDonald's attempt to maintain unceasing 
purposeful emergence fail at the local level, where the customer contact occurs. McDonald's 
offerings and customers' bounded rationality results in that customers are satisfied with an 
"ok" experience, which adds to their low expectations of McDonalds. This makes clear that 
McDonald's does not have to make an effort through constant adaptation at the local level to 
achieve a "great" level of satisfaction. Because the customer is satisfied with an "ok" 
experience, and not require more to return to McDonalds. If you can lower your customers' 
expectations so much that they do not care about the previous failure customer experiences, 
the company's competitive invincible, even without continuous adjustment. 
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1	  Inledning	  
En kvinna har tillsammans med sina barn köpt mat på McDonalds. Kvinnan upplever att 
drickan är varm och avslagen och påpekar detta för en medarbetare som lovar att undersöka 
saken. Kvinnan inväntar en återkoppling som helt uteblir. När familjen avslutat sin måltid, 
har de ännu inte fått någon förklaring eller kompensation, i form av någon ny dricka. Ingen 
av de övriga kunderna i restaurangen reagerar på den smaklösa drickan. Kvinnan går 
slutligen fram till kassan och kräver ny dricka, vilket hon får. Personalen förklarar då att 
dryckesmaskinen är överhettad. Mamman nöjer sig med drickan och går tillbaka till sin 
familj. 

Trots denna misslyckade kundupplevelse är mamman villig att återkomma som kund till 
McDonalds. (Situation A) 

Företag bygger relationer med kunder genom service management, på kundernas villkor. 
Åtgärderna och dess investeringar återspeglar kundrelationernas betydelse i form av den 
ekonomiska avkastningen. Idag består inte marknaden längre av en anonym massa, utan har 
istället ersatts med begreppet kunder (Normann, 2011). Den hårda konkurrensen kräver att 
företag måste hitta nya innovativa sätt för att skapa sig konkurrensfördelar samt fokusera på 
kundvärdet som en nyckelfaktor för att säkerställa framgång. Köparens uppfattningar om 
värde representerar en avvägning mellan kvalitet och de fördelar som kunden upplever med 
produkten, satt i förhållande till den uppoffring som de uppfattar genom att betala priset. 
(Bhattacharya & Deepali, 2008) 

Drivkraften bakom innovation är den konstanta förändringen på marknaden. Företag 
omplacerar sina investeringar från produktionen, för att istället investera i distribution, 
marknadsföring, varumärkesstrategi, forskning och utveckling. Målet har blivit att skapa 
relationer med kunderna snarare än att producera produkter. Kraven på företagen ökar och det 
krävs att företagen ständigt utvecklar och introducerar nya produkter eller tjänster, billigare 
och snabbare än sina konkurrenter. Detta för att behålla sin position på marknaden. 
Marknaden växer och förändras ständigt och företags innovationsförmåga är idag viktigare än 
någonsin och påverkar alla branscher. (Normann, 2011) 

”Om du inte vårdar dina kunder, kommer någon annan att göra det” 
Normann, 2007, s. 32 

1.2	  Problematisering	  
Större företag granskas och uppmärksammas ständigt. Media är en viktig kanal för att 
kommunicera hur företagen bedriver sin verksamhet, men kan även ha en negativ inverkan på 
företagens legitimitet (Grafström, Göthberg & Windell, 2010). Trots negativ publicitet har 
McDonalds behållit sin legitimitet och bevarat relationen med sina kunder. (Respondent 1, 
personalintervju 1, 2013) 
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McDonalds beskriver hur de ändrat fokus från att endast servera hamburgare till att fokusera 
på att leverera en upplevelse och mervärde till sina kunder. (Respondent 2, personalintervju 2, 
2013) Under de deltagande observationer som utförts på McDonalds restauranger i Västerås 
upplever vi att det finns brister i servicen och värdeskapandet. Observationerna visar prov på 
misslyckanden där kunderna inte får vad de betalat för. (Situation A) 

Vi förvånas över hur stark relationen mellan McDonald’s och deras kunder tycks vara, och 
vill därför undersöka vad som är den bakomliggande faktorn till att kunderna väljer att 
återkomma. 

1.3	  Syfte	  	  	  
Syftet med studien är att förstå vilka som är de bakomliggande faktorerna till att McDonalds 
kunder återkommer trots misslyckade kundupplevelser. Finns det någon underliggande orsak 
till att kundernas krav och förväntningar på McDonald’s ligger på en låg nivå? 

1.4	  Disposition 
Figur 1 illustrerar uppsatsens struktur i form av disposition som redovisar kapitlens 
förhållande till varandra. Kapitels innehåll sammanfattas och presenteras kort, för att öka 
läsarens förståelse för hur uppsatsen är uppbyggd samt en inblick i hur den presenteras.  

 
Figur 1. Sammanfattar uppsatsens disposition. Egen version. 

1.5	  Avgränsningar	  
På grund av begränsad tid samt ekonomiska skäl har endast McDonalds restauranger inom 
Västerås valts för denna studie. 

 

Inledning	  
• Inledningen	  har	  Ndigare	  presenterat	  bakgrunden	  Nll	  problemaNken	  som	  studien	  syPar	  på.	  	  

Metod	  

• Metodkapitlet	  förtydligar	  och	  förklarar	  uppsatsens	  metodiska	  NllvägagångssäQ,	  vetenskapliga	  
angreppssäQet	  och	  urval.	  

TeoreNsk	  
referensram	  

• I	  deQa	  kapitel	  presenteras	  relevant	  teori	  inom	  studiens	  valda	  område,	  för	  aQ	  ge	  en	  teoreNsk	  förståelse	  i	  
Ndigare	  resultat	  och	  forskning	  inom	  ämnet.	  

Empiri	  

• Det	  empiriska	  materialet	  syPe	  är	  aQ	  ge	  läsaren	  en	  bild	  av	  de	  observaNoner	  och	  situaNoner	  som	  uppståQ	  
samt	  respondenternas	  och	  kunders	  erfarenheter	  och	  tankar	  i	  resultat	  av	  intervjuver	  inom	  ämnet.	  	  

Analys	  

• I	  kapitlet	  för	  analys	  ställs	  empirin	  mot	  teorin	  för	  aQ	  finna	  likheter	  eller	  skillnader	  mellan	  de	  två	  
kunskapsinsammlingarna.	  	  

Slutsats	  

• I	  slutsatsen	  presenteras	  vad	  som	  kommit	  fram	  under	  studiens	  gång.	  Slutsatsen	  ger	  även	  svar	  på	  
problemformuleringen	  som	  presenterades	  i	  inledningen-‐.	  
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1.6	  Innovationsbidrag	  
Innovationsbidraget blir utifrån denna studie att påstå att Normanns (2009) teori om strävan 
efter oupphörlig målmedveten emergens inte är möjlig för McDonalds på lokal nivå. Studien 
bidrar även till att betona vikten av företags tillgänglighet samt att dess erbjudande inte 
behöver överträffa kundernas förväntningar, vilket inte är avgörande för att få kunderna att 
komma tillbaka. McDonalds avsaknad av kontinuerlig anpassning på lokal nivå får kunderna 
att återkomma trots misslyckade kundupplevelser. 
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2	  Metod	  
FÖLJANDE 	  AVSNITT 	  REDOGÖR, 	  PRESENTERAR 	  OCH 	  MOTIVERAR 	  DE 	  METODOLOGISKA 	  
ÖVERVÄGANDEN	  SOM	  GENOMFÖRTS 	   I 	  UNDERSÖKNINGEN. 	  
 

Det ursprungliga syftet med studien var att kartlägga McDonalds förändringsarbete då de 
ändrat fokus, från att servera billig snabbmat, till att fokusera på kundernas upplevelse samt 
att leverera mervärde.  

Utöver de två respondenter vi redan bokat 
intervjuer med, kontaktades även en person 
som arbetar på svenska McDonalds 
utvecklingsavdelning, för att få mer omfattande 
information om hur McDonalds 
förändringsarbete utvecklas och implementeras, 
samt en tydlig koppling till innovation. Efter en 
överenskommelse via telefon om en utlovad 
intervju bröts kontakten från McDonalds sida. 
Trots upprepade försök till kontakt från vår 
sida, via telefon och mail uteblev kontakten. 
Detta gjorde att vi inte fick den access till 
McDonalds som vi blivit lovade och var i 
behov av för att kunna undersöka studiens syfte.  

Figur 2 ovan, redogör för studiens olika processer. Egen version. 

På grund av tidsbrist beslutades att genomföra deltagande observationer samt kundintervjuer 
med slumpvis utvalda kunder på McDonalds. Detta för att undersöka om det empiriska 
materialet från de två intervjuerna, stämde överens med verkligheten. Därefter valdes att 
ändra studiens fokus, för att istället öka förståelsen för vad som är den bidragande orsaken till 
att missnöjda kunder återkommer till McDonalds. 

Under studiens gång har vår egen uppfattning av McDonalds förändrats. Vid studiens början 
samt under personalintervjuerna blev vi positivt överraskade över McDonalds fokus på 
kundernas upplevelser och mervärde, samt det förändringsarbete som McDonalds bedriver. 
Respondenternas uppmålade bild av företaget ändrades först i samband med de situationer 
som uppstod under de deltagande observationerna. Detta efter att vi nekats vidare access till 
McDonalds. Under observationerna tvingades vi istället att använda våra egna ögon och själva 
tolka och reflektera över det vi såg. Vi började ifrågasätta och kritiskt granska den tidigare 
informationen som erhållits, vilket resulterade i en negativt laddad bild av McDonalds. 
Studiens avbrott och beslutet att ändra studiens riktning har fått oss att utvecklas. Genom att 
vi tvingats ifrågasätta händelser och information som annars hade accepterats, har vi erhållit 
ny kunskap och utvecklats parallellt med arbetet.  
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2.1	  Metod	  och	  angreppsätt	  
Alvesson och Sköldberg (2009) påstår följande; om tio forskare tilldelas att utreda samma 
forskningsfråga så resulterar det i tio olika resultat. Flera åskådare kan tolka samma tavla 
olika, eftersom de omöjligt kan uppfatta konstnärens rätta avsikter. Detta resulterar i att varje 
åskådare gör konstverket (Asplund 1993). Detta beror på den reflexivitet, individens 
möjlighet till självreferens, som finns och verkar i individens identitet, genom dess syn på 
samhället (Alvesson och Sköldberg, 2009).  

Denna uppsats bygger på observationer och därigenom behandlar sociala fenomen, som vi har 
tolkat och reflekterat över utifrån vår egen reflexivitet. Det gör att läsaren kan skapa en egen 
uppfattning om uppsatsen än vad avsiktligt är tänkt. Fakta existerar i princip inte som 
tolkningsfri eller neutral, utan all data och fakta uppkommer ur tolkningar och reflektioner 
(Alvesson och Sköldberg, 2009). Empirin är ett tolkningsresultat utifrån vår reflexivitet. 
Genom en kritisk självprövning av egna tolkningar, skapar detta en reflekterande empirisk 
forskning som används i studien (ibid.). Vi uppmanar läsaren själv att reflektera över 
uppsatsen, i sökandet efter kunskap och förståelse. 

”Att förstå är desamma som att fatta poängen eller meningen med det som görs 
eller sägs.”  
Asplund, 1993, s.89   

Metoden valdes, då forskningsfrågan behandlar ett konsumentbeteende i en situation där 
resultatet befinner sig inom ett okänt område. Detta främjar studien eftersom resultatens 
riktning vid studiens början var okänd. Utrymmet för tolkning ger även möjligheter för nya 
antaganden inom forskningsfrågans område. Vårt metodval är att genom tolkningar och 
reflektioner finna dolda mönster (Alvesson och Sköldgren, 2009), för att sedan reflektera över 
mönstrets betydelse (Asplund, 1993). 

 

2.1.1	  Abduktion	  	  
Studien utgår från ett abduktivt angreppsätt där vi rör oss mellan empiri och teori för att skapa 
en succesivt växande förståelse, som kan liknas vid en situation då en läkare ska ställa en 
diagnos där flera tester behövs göras för att finna orsaken till symptomen. (Alvesson och 
Sköldberg, 2009). För att kunna ställa en diagnos behöver vi reflektera över de mönster som 
vi uppfattar i studiens frågeställning. Vi har angripit problemet genom följande steg; 

1. I början av studien har vi samlat empiri genom personalsintervjuer, vilket gav oss en 
inblick i hur McDonalds arbetar för att få nöjda kunder. Denna empiri skapar, för oss, 
ett hypotetiskt övergripande mönster av hur ”verkligheten” fungerar.  

2. Vi testar sedan denna tolkning av mönster genom den teoretiska referensramen som 
påvisar vad företag kan göra för att få nöjda kunder, och om McDonalds strategi 
skiljer sig eller efterliknar teorin. Teori består av vetenskapliga artiklar samt relevant 
litteratur. 

3. Därefter angrep vi mönstret med nya iakttagelser genom deltagande observationer. 
Där vår tolkning i detta stadie av processen, förändrats utifrån det ursprungliga 
mönster, genom vilket vi har skapat oss en växande förståelse av mönstret.  

4. Mönstret har nu ändrat fokus genom vår reflektion och tolkning. 
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5. Vi angriper mönstret igen, denna gång genom korta intervjuer med McDonalds 
kunder, för att kunna bekräfta eller förkasta den tolkning av mönstret som vi nu har 
skapat.  

”Just detta mönsterfinnande är vetenskapens kärna.” 
Alvesson och Sköldberg, 2009, s.50 

Målet med abduktion är att vi vill se ett helhetsmönster av problemet, och inte enkla 
summeringar så som i induktion. Mönstret kan vi endast finna med hjälp av reflektioner och 
tolkningar av empiri och teori, vilket framhävs i analysen och slutsatsen.  

 

2.2	  Personalintervjuer	  	  
Syftet med intervjuer av personalen på McDonalds, var att i början av studien erhålla 
grundläggande kunskaper om McDonald’s som företag. Men även hur de representerar och 
uppfattar sig själva. Det var därför inte relevant att ställa frågor kring respondenternas 
personliga handlingsmönster, reaktioner och ageranden, utan istället fokusera på McDonalds 
vision och självuppfattning.  

En relation fanns sedan tidigare mellan intervjuaren och organisationen, vilket underlättade 
kontakten med respondenterna. Genom att parterna redan hade en relation bidrog det till ett 
ömsesidigt förtroende vid intervjutillfället, vilket resulterade i att intervjun uppfattades, av 
oss, som avslappnad och detaljrik. Intervjuerna med respondent 1 och 2 utfördes i ett 
konferensrum på deras arbetsplatser. Intervjun med respondent 3 utfördes i ett grupprum på 
Mälardalens högskola. Samtliga intervjuer genomfördes i en miljö utan störningsmoment. 
Detta bidrog till att ljudupptagningen av intervjuerna blev av god kvalitet.  

Respondenterna som idag arbetar på McDonalds valdes ut för studien på grund av att de 
arbetat minst 15 år på McDonalds och innehar ansvar på olika nivåer inom företaget. Genom 
att de arbetat lång tid inom McDonalds har de stor erfarenhet av de förändringar som 
McDonalds har gjort. Vi finner det intressant att undersöka hur respondenterna uppfattar 
företagets utveckling och förändring.  

Respondenterna som valdes ut för intervjuerna var följande; 

Respondent 1, personalintervju 1, innehar en högre befattning, har arbetat på 
McDonalds i ca 20 år.  

Respondent 2, personalintervju 2, innehar en högre befattning på en 
McDonalds restaurang. Har arbetat på McDonalds i ca 15 år.  

Båda respondenterna innehar en högre befattning inom McDonalds, vilket i ett kritiskt-
teoretiskt perspektiv kan påverka hur McDonalds framställs under intervjuerna. Ofta ger 
personer i högre befattningar en positivt laddad bild av deras verksamhet inom bland annat 
kreativitet, pålitlighet, förändringsvilja, kund- och marknadsorientering, för att påvisa att 
deras organisation är perfekt och felfri, en s.k. ”moral storytelling” (Alvesson och Sköldberg, 
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2009). Detta gör att vi ställer oss kritiska till att intervjuer med personal, faktiskt återspeglar 
verkligheten genom ett annat perspektiv än McDonalds. Personalen har ett ansvar att 
marknadsföra och presentera sitt företag på ett positivt sätt, vilket vi anser påverkar och styr 
deras svar.  

En kategori av personal som är intressant att intervjua är personer som inte längre arbetar 
inom företaget. Vi valde därför att utföra ytterligare en personalsintervju med en person som 
tidigare arbetat på McDonalds. Detta bidrog till ytterligare perspektiv för studien, då personen 
inte har ett organisatoriskt ansvar genom att endast erbjuda ”moral storytelling”, utan kan 
bidra med något annat. Personer som inte längre är anställda har även en förmåga att prata om 
företaget på ett friare sätt (ibid.).  

Respondent 3, personalintervju 3, arbetade tidigare medarbetare men även som 
huvudvärdinna som ansvarade för kalas som hölls på McDonalds, men även de 
andra värdinnorna och värdarna. Respondenten slutade på McDonalds för några 
år sedan, då hon arbetat på McDonalds i ca 10 år. Respondenten valde att själv 
sluta på McDonalds p.g.a. att arbetstiderna inte var lämpliga för respondentens 
livssituation. 

2.2.1	  Intervjuguide	  	  
För att skapa en struktur i intervjuarbetet för personalsintervjuer, intog vi följande roller;  

✓ Intervjuaren; ansvarade för själva intervjun genom att ställa frågor till respondenten. 
Intervjuaren hade även möjlighet att anpassa frågornas följd efter situationen, eller 
ställa följdfrågor.  

✓ Kontrollanten; kontrollerade att intervjufrågorna besvarades tillfredsställande, samt 
gjorde anteckningar under intervjun. 

Intervjuaren och kontrollanten gjorde varsin ljudinspelning, som en säkerhetsåtgärd för att 
inte riskera att det empiriska materialet skulle försvinna vid tekniskt strul eller liknande. 
Respondenterna tillfrågades och godkände att en ljudinspelning förekom under intervjuerna. 
Dessa inspelningar var endast ett hjälpmedel för de transkriberingar som gjordes, och raderas 
sedan. Efter intervjuerna lyssnades ljudmaterialet igenom för att söka efter teoretiska 
kopplingar men även som förberedelse inför kommande deltagande observationer.  Bryman 
(2011) konstaterar att transkribering av intervjuer är en tidskrävande process. Därför valde vi 
att endast transkribera relevanta delar av materialet. Motivet till det var att spara tid men ändå 
uppfylla kraven för trovärdighet. Citat och material som ansågs användbart för studien, 
godkändes av respondenterna. Vid citat som återfinns i empirin, har dock vissa grammatiska 
korrigeringar gjorts, för att öka läsarens förståelse. 

2.3	  Deltagande	  observation	  
Vi valde att fokusera studien på deltagande observation, för att finna avvikande beteende i 
situationer som utspelar sig framför oss.  

Det mänskliga samhället består av individer med olika utgångslägen och erfarenheter. Dessa 
individer relaterar till sina erfarenheter när de hanterar fenomen i sin omvärld. Syftet med 
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deltagande observation är att tolka integrationer mellan människor, för att sedan konstruera 
och omtolka den sociala verkligheten som utspelas i observationerna. (Månsson, 2000)  

Begreppet ”thick description” beskriver en process som omfattar både objektiva och 
subjektiva iakttagelser. Genom ”thick description” kan vi redogöra iakttagelsernas betydelser, 
avsikter, historia, biografi och relevanta relationella och situationsanpassade samband på ett 
detaljerat sätt. Därmed skapar vi goda förutsättningar för tolkning och förståelse av 
iakttagelserna och situationerna som visats i observationerna. (Pryor och Grossbart, 2007)  

Genom intervjumaterialet gavs en bild av McDonald’s vision av värdeskapandet och deras 
strävan efter att skapa kundrelationer. Med den informationen kunde vi sedan gå ut och 
observera de kollektiva och individuella samspelen för att söka efter avvikande beteende och 
situationer.   

”Avvikaren avviker alltid från något. Svart är svart endast mot vitt. Avvikelser 
kan bara tolkas om vi sätter in dem i relationer mellan människor där någon 
med makt stämplar ett visst beteende som avvikande” 
Månsson, 2000, s. 175 

I citatet ovan, förklarar Månsson (2000) att de som har makten bestämmer vad som är ett 
avvikande beteende för situationen. Detta betyder att vi som driver studien har makten att 
bestämma vad som är ett avvikande beteende i vår observation. Vi har valt att i empirin 
frambringa tre olika, för oss avvikande och intressanta situationer som observerats. För att 
sedan återberätta dem så utförligt som möjligt, och ge läsaren en inblick i hur vi upplevde 
situationen. 

Eftersom vi inte bor eller verkar inom det fält som observerats blir inte de observationer som 
utförts fullt trovärdiga, som deltagande observationer. Fangen (2005) rekommenderar att en 
forskare ska bo och leva, under lång tid, i den situationen eller i det samhälle som studeras. 
Dock var inte detta möjligt för vår studie, där istället metoden ”deltagande observation på 
deltid” valdes. Att observera på deltid innebär att observera under enbart den specifika tid 
som vi spenderade på restaurangerna (ibid.).  

Vi valde att ge oss själva makten, genom deltagande observationer, och välja ut situationer 
som vi ansåg intressanta och avvikande utifrån vad vi uppfattar som normalt på McDonalds. 
Vi iakttog situationer som skiljde sig från den verklighet som respondenterna 
(personalintervju 1 och 2, 2013) på McDonalds beskrivit för att genom reflektioner skapa 
tolkade mönster.  

2.3.1	  Urval	  observation	  
Urval gjordes för de tre tillfällen då observationerna skedde på McDonalds. Bryman (2011) 
anser att det är nödvändigt att sprida ut tidpunkterna för observationerna för att få en större 
bredd av individer. De McDonalds restauranger som valdes för de deltagande observationerna 
befinner sig utanför centrala Västerås. Dessa restauranger valdes dels på grund av gratis 
parkering eftersom observationerna är tidskrävande. Men även eftersom samtliga restauranger 
har Drive-through, vilket hade kunnat bidra ytterligare med situationer att observera. Dessa 
tre McDonalds restauranger är dessutom utformade efter olika koncept och målgrupp. Vi 
valde även att välja olika tider för observationerna. Dels för att få en bredd av individer men 
även öka möjligheterna till att finna avvikande situationer.  
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Följande restauranger och tider valdes; 

McDonalds Stenby; onsdagen den 11 december kl. 12:00-14:30, lunch. Enligt 
respondenterna (personalintervju 1 och 2, 2013) är Stenby en dygnet-runt-öppen 
restaurang, med flest kunder under lunchen.  

McDonalds Erikslund; torsdagen den 12 december kl. 8:00 -12:30, frukost 
samt lunch. Vi valde McDonalds på Erikslund som en frukost- och 
lunchobservation.  

McDonalds Hälla; lördagen den 14 december kl. 12:30-14:00, helglunch. 
Utifrån intervjuerna beskrevs att olika aktiviteter arrangerades för barn och 
vuxna under helgerna, vilket gjorde att vi valde en lördag för vårt besök. 

Observationernas syfte är att vänta på att något ska hända (Bryman, 2011). Under 
observationstillfällena iakttogs avvikande händelser, men även icke avvikande händelser. 
Skillnaden mellan det ”normala” och det avvikande kunde utses genom den information vi 
fått av respondenterna i personalsintervjuerna. Vid observationstillfällena intog vi olika 
platser i lokalerna med fokus på att finnas nära kassorna, där interaktionen mellan personalen 
och kunderna huvudsakligen sker. Observatörerna gjorde anteckningar under observationerna, 
för att inte gå miste om de situationer som uppstod, och som även använts som stöd vid 
återkopplingen. Efter det att en situation uppstått, fortsatte vi att observera, för att vara säkra 
på att observationen för den specifika situationen var avslutad, och att det inte uppkom några 
påföljder. 

Bryman (2011) påvisar att dold observation underlättar tillträde till de situationer som uppstår. 
En dold observation valdes även för att inte påverka de individuella eller kollektiva beteenden 
som skedde i situationerna. Syftet var att observera det naturliga samspelet, vilket skulle vara 
påtvingat om personal och kunder varit medvetna om vårt iakttagande.  

2.3.2	  Fokuserade	  intervjuer	  
Som komplement till studiens empiriska innehåll utfördes fokuserade intervjuer efter samtliga 
observerade situationer. Urvalet av personer gjordes på plats, och personerna valdes utifrån 
deras personliga inblandning i de situationer som utspelat sig. Vi valde att observera en 
situation, för att sedan tolka den utifrån vår egna empatiska förmåga. Genom de fokuserade 
intervjuerna under observationerna skapades en tydligare bild i hur de inblandade personerna 
uppfattade situationerna. Vilket bidrog till en bredare förståelse i situationerna, ifrån flera 
perspektiv än vårt eget observerande. Det skapade en validitet eftersom våra tolkningar över 
situationer bekräftades av de inblandade respondenterna.  

2.4	  Kundintervjuer	  
I slutstadiet av studien valdes tio slumpvis utvalda personer ut, för att medverka i 
kundintervjuer. Personerna valdes utifrån tillgänglighet och ombads att svara på några korta 
frågor. Detta eftersom tidsramen för arbetet började bli begränsad. Syftet med 
kundintervjuerna var inte att intervjua kunder som varit missnöjda med McDonalds, utan 
fokuserade på att identifiera om missnöje fanns och hur deras reaktion och tankar kring det. 
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Intervjuerna genomfördes för att testa vår egen tolkning och reflektion på studiens resultat 
samt att finna mönster för ytterligare perspektiv. 

Intervjuerna bestod av fem frågor som riktades mot personliga erfarenheter av McDonalds 
service och erbjudande (se Bilaga 2). Samtliga respondenter är anonyma då det inte är 
relevant för studiens syfte namnge dessa. Respondenterna i kundintervjuerna benämns som 
respondent A-J. Detta för att skilja dessa respondenter från personalintervjuerna.  

2.5	  Litteratursökning	  
För studien har delvis vetenskapliga artiklar använts, samt tidigare kurslitteratur inom 
innovationsprogrammet, men även särskild litteratur som ansetts relevant för studiens syfte 
och frågeställningar. Utöver dessa källor har även information hämtats från relevanta 
hemsidor som exempelvis McDonalds egna hemsida. Artiklarna har hittats genom sökningar i 
Mälardalens högskolas högskolebiblioteks databas ABI/INFORM Global. 

De sökord och begrepp för vetenskapliga artiklar användes i olika kombinationer med 
varandra. Följande begrepp användes vid sökningen;  

Ø Customer  
Ø Perceived  
Ø Value 
Ø Fast food  

Ø Consumer  
Ø Value 
Ø Making decisions  
Ø Bounded rationality 

 

Begreppen valdes efter diskussion med handledaren. Eftersom området för problemet var 
okänt för oss vid studiens diskuterades olika alternativ för hur vi skulle angripa området.  

Vi valde att endast söka direkt på vetenskapliga artiklar och inte söka artiklar genom redan 
skrivna examensarbeten. Detta bidrog till att vi fokuserade på våra egna reflektioner, 
tolkningar och problematisering, utan att bli låsta på befintliga slutsatser eller riktningar. 
Syftet var att genom reflektioner hitta kunskap till vårt eget lärande genom att gå den väg som 
vi själva tolkade som rätt.  

2.6	  Etiska	  principer	  
Studien har tagit hänsyn till de fyra etiska principerna, enligt Bryman (2011), för svensk 
forskning. 

• Informationskravet innebär att respondenterna frivilligt deltagit i studien, och 
informerats om undersökningens syfte.  

• Samtyckeskravet; innebär att studiens deltagare själva har fått möjlighet att bestämma 
över sitt eget deltagande.  

• Konfidentialitetskravet beskriver hur personuppgifter bör behandlas så att ingen 
utomstående kan ta del av dem. Vi har i studien valt att göra alla våra respondenter 
anonyma. 

• Nyttjandekravet innebär att material och uppgifter som samlats in till studien endast 
används i studien. Efter studiens avslut raderas inspelade intervjuer och annan känslig 
information. (ibid.) 
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Vi har arbetat med att förhindra falska förespeglingar inför intervjuerna, genom att berätta 
öppet för respondenterna om studiens syfte. Trots att studien ändrat riktning valdes ändå att 
använda materialet som samlats in från personalintervjuerna, eftersom dessa beskrev i 
allmänhet vad McDonalds har för visioner och erbjudande gentemot sina kunder. Syftet med 
personalintervjuerna har alltså inte förändrats, vilket bidrar till att vi kan använda materialet 
utan falsk förespegling.  
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3	  Teoretisk	  referensram	  
I 	   FÖL JANDE 	  KAP ITEL 	  KLARGÖRS 	  UPPSATSENS 	  BEGREPP 	  OCH 	  TEORIER 	  FÖR 	  ATT 	  UNDERLÄTTA 	  FÖR 	  
LÄSAREN 	  ATT 	  FÖLJA 	  STUDIENS 	  UTVECKL ING 	  OCH 	  GE 	  EN 	  GRUND	  T I LL 	  KOMMANDE 	  ANALYS . 	  
 

3.1	  Kontinuerlig	  anpassning	  
För att behålla sina kunder tvingas företag upprätthålla en kontinuerlig anpassning mellan sig 
själva och sin omgivning. Företagen måste vara uppmärksamma för vad som sker såväl i, som 
utanför den egna organisationen. Genom observationer från omvärlden är det viktigt att 
upprätthålla en anpassning genom justeringar i verksamheten. (Normann, 2011) 

Innovationer finns överallt i vårt samhälle, och är en viktig del i många företag och 
organisationer. Den hårda konkurrensen på marknaden tvingar företag att ständigt förnya och 
förbättra vad de har att erbjuda sina kunder för att inte riskera att hamna bakom sina 
konkurrenter (Bessant & Tidd, 2011).  Dessa ständiga förbättringar upprätthålls genom 
kontinuerlig anpassning och justering för företagen, vilket Normann (2011) beskriver med 
begreppet oupphörlig målmedveten emergens. Externa motiv till förändring kan vara 
exempelvis politiska, teknologiska, kulturella, ekonomiska eller förändrade konkurrens- och 
branschförhållanden (Alvesson, 2007).   

Genom den kontinuerliga anpassningen förändras företagen utifrån följande tre faktorer;  

ü Miljöns värderingar och styrkeförhållanden handlar om relationen mellan företagens 
värderingar och dess omgivning. 

ü Outnyttjade resurser och missbelåtenhet kan med rätt handling omskapas för att skapa 
ett effektivare större system.  

ü Principerna för värdeskapande är beroende av befintlig teknologisk nivå och dess 
omgivande ekonomiska och politiska situation som gäller för tidpunkten för 
värdeskapandet. (Normann, 2011) 

Om ett företag kan få ovanstående faktorer att samverka genom ständiga förbättringar av 
verksamheten, skapas en dynamisk jämnvikt. Företaget behöver skapa en struktur men 
samtidigt kunna vara tillräckligt flexibla för att främja innovation. Genom att företagen 
oavbrutet ifrågasätter sig själva och sina handlingar, kan de reagera snabbt genom marginella 
förbättringar. (ibid.) 

3.2	  Erbjudande	  
Varor och tjänster uppfattas som materiella eller immateriella föremål som byts mellan 
leverantörer och kunder. Perspektivbytet från varor till produkter har skapat nya former av 
erbjudanden, som företag erbjuder sina kunder, och utvecklas utifrån trenders framväxande 
egenskaper. Detta ger företagen möjlighet att erbjuda mer än bara varor och tjänster till sina 
kunder. (ibid.) 
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Normann (2011) beskriver begreppet tjänstefiering som en av erbjudandets trender, där fokus 
inte ligger på produktionen, utan på något som skapar ytterligare värde för kunden. 
Perspektivbytet går från produktion och fabrik till användandet och värdeskapandet för 
kunden. Värdeskapandet för kunden fokuserar på tjänster snarare än fysiska produkter. Syftet 
med tjänstefiering är att skapa långsiktiga relationer mellan företagen och deras kunder 
genom användandet av tjänster. (ibid.)  

Upplevelsefiering beskrivs av Normann (2011) som ett erbjudande vilket attraherar kundens 
mentala och symboliska processer. Upplevelsefiering ger produkten en mening utöver att vara 
ett föremål. Detta gör att produkten erbjuder ett meningsskapande som är kopplat till 
produkten (ibid.). Meningsskapandet blir tydligast då förväntningar bryts ner vilket tyder på 
att meniskskapandet delvis styrs av förväntningar (Weick, 1995). 

Komplexiteten i kundvärdet kan realiseras genom en produkt, av kunden, i ett givet 
sammanhang. Värdet som förknippas med snabbmat, tenderar att inkludera bekvämlighet, lågt 
pris, tillförlitlighet och funktionen av en måltid i ett trevligt sammanhang. Värdet i 
erbjudandet av snabbmat måste integreras, med betoning på bekvämlighet, rimliga priser och 
kvalitét. Högkvalitativa och hälsosamma ingredienser, tillsammans med process-relaterade 
typer av mervärde, som exempelvis ekologiska livsmedel, har ett pris. Även om 
snabbmatskonsumenterna har en hög förväntan på dessa värden, är det inte självklart att 
kunderna är villiga att betala extra för det. (Shröder och McEachern, 2005). 

  

3.3	  Företags	  legitimitet	  och	  sociala	  ansvar	  
Företag har en viktig roll i samhällsutvecklingen och är en ekonomisk institution i vårt 
samhälle. Frågor som behandlar ämnen som miljöansvar och välgörenhet växer och det blir 
viktigare för företag att visa sina intressenter och aktörer att de tar sitt ansvar och bidrar till en 
positiv utveckling. Företagens sociala ansvar är en omdiskuterad fråga som ständigt 
uppkommer där begrepp som Corporate Social Responsibility (CSR) diskuteras. Dess innehåll 
formas och bearbetas då aktörer behandlar och diskuterar företagens miljö och sociala ansvar. 
Den svenska översättningen av begreppet CSR är, ”företags sociala ansvar”. (Grafström, 
m.fl., 2010) 

Grafström, m.fl., (2010) beskriver två grundläggande förhållningssätt till socialt 
ansvarstagande. Det ena förhållningssättet är då företag tar socialt ansvar genom sponsring 
eller välgörenhet. Företagen presenterar då sitt sociala ansvar genom exempelvis 
välgörenhetsprojekt som lyfts fram och uppmärksammas. Företag involverar även sina kunder 
till att bidra med att samla in pengar för välgörande ändamål. 

Det andra förhållningssättet representeras av företag som tar ansvar i det dagliga arbetet 
utifrån sin kärnverksamhet, för hur den påverkar samhället och miljön. Dessa två 
förhållningssätt behöver inte utesluta varandra utan kan komplettera ett företags sätt att arbeta 
med sitt sociala ansvar.  
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Genom kommunikation kan företagen påverka hur de uppfattas av omvärlden och på så sätt 
öka kundernas och intressenternas förtroende. Genom att vara transparenta och öppna med 
vad företaget gör och hur de arbetar, ökar företagens legitimitet och skapar goda relationer 
med aktörer och intressenter. Kundernas krav på företag ökar och det finns en stor efterfrågan 
på varor som produceras inom ramarna för hållbar utveckling. (ibid.) 

"Kunderna tror inte vad du säger till dem. De tror på det man gör”  
Shröder och McEachern, 2005, s. 215 

Genom att kommunicera sitt sociala ansvarstagande kan företag påverka och forma hur 
omgivningen uppfattar företaget. Ett gott rykte och strakt förtroende hos intressenterna kan 
vara avgörande för ett företags anseende och legitimitet. Detta är även ett sätt att skapa 
relationer till intressenter vilket kan vara en avgörande aspekt för företagens framtid. 
(Grafström, m.fl., 2010). Företags sociala ansvar kan ses som en marknadsföringsmöjlighet 
eftersom det i slutändan är konsumenterna som sitter på makten att konsumera. (Shröder, 
m.fl., 2005) 

 

3.4	  Beteende	  
Inköp av snabbmat sker i allmänhet på impuls eller rutin, vilket påvisar en låg nivå av 
engagemang kring konsumtionen av snabbmat. Kundernas livsstil med exempelvis 
heltidsarbetande föräldrar bidrar till att konsumenterna väljer snabba måltidslösningar, som ett 
bekvämt men ohälsosamt matalternativ. (Shröder & McEachern, 2005) 

Tron om att människan är en fri och rationell individ är bristande. I Herbert A. Simon teori 
om ”bounded rationality”, handlar om en rationell process för att finna ett ”optimalt” beslut. 
Rationaliteten är dock bunden (”bounded”) eftersom beslutet grundas, påverkas och begränsas 
av den information individerna innehar vid beslutstillfället (Kalantari, 2010). I komplexa 
miljöer tvingas beslutsfattaren att kassera en stor mängd information, på grund av sina egna 
begränsningar. Vilket resulterar i att beslutsfattaren i grunden är adaptiv i kriterierna för sin 
egen tillfredställelse (Dyner och Franco, 2004).  Beslutsfattaren begränsas av kognitiva 
förmågor som exempelvis vanor, värderingar, reflexer och kunskap, men även externa 
faktorer som exempelvis miljö påverkar beslutsfattandet. Detta bidrar till att besluten inte kan 
optimeras. (Kalantari, 2010) 

Alla mänskliga aktiviteter riskerar att bli vanemässiga. Något som upprepas, skapar mönster i 
vår tillvaro. Mönster som ständigt upprepas kräver inte någon större ansträngning. Detta 
fenomen beskriver Berger och Luckmann (2011) som vanemässighet. 

Människans beslutsfattande grundas i vad som motiverar dem. Maslow presenterade år 1943 
sin motivationsteori, i form av en behovshierarki. Modellen presenteras i litteraturen som en 
pyramid (se Figur 3) med fem grundläggande mål och nivåer som individen måste fullgöra för 
att kunna klättra i pyramiden. Den största motivationen för människan är det fysiologiska 
behov som exempelvis luft, vatten och mat. Dessa behov måste enligt Maslow uppfyllas för 
att människan ska kunna gå vidare till nästa nivå i behovspyramiden. Nästa nivå innebär 
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människors strävan efter trygghet genom rutin, stabilitet och ordning. Den kommande nivån 
handlar om ett behov att känna gemenskap och tillhörighet, genom att tillfredsställa sociala 
behov hos individen. (Walsh, 2011) 

Maslow karakteriserade de grundläggande behoven enligt följande ordning;  
• Fysiologi; mat, luft och vatten.  
• Trygghet; stabilitet, lagar och ordning. 
• Gemenskap; tillhörighet och sociala behov. 
• Självkänsla; prestation och erkännande. 
• Självförverkligande; bli det du kan vara. (ibid.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 tydliggör Maslows behovspyramid. Egen version. 
 

3.4.1	  Beteendeformalisering	  	  
Beteendeformalisering innebär i vilken utsträckning de anställdas beteende styrs av formellt 
uttalade regler, policys och standarder. Forslund (2009) beskriver två typer av 
beteendeformalisering, hög respektive låg. En hög beteendeformalisering innebär att det finns 
tydliga riktlinjer för hur de anställda ska bete sig och agera i sitt arbete. Exempelvis hur 
arbetsprocesserna ska gå till och hur de anställda ska utföra arbetsuppgifterna (ibid.) 

Ett företag som baserar sin affärsidé på produktivitet och effektivitet är i allmänhet beroende 
av en hög beteendeformalisering. En bakomliggande orsak till hög beteendeformalisering är 
att ledningen vill säkerställa att de anställda agerar och utför arbetet inom ramen för företagets 
principer. En låg grad av beteendeformalisering innebär att företag inte har några tydliga 
regler för hur arbetet utformas utan där de anställda själva styr över sitt eget arbete. (ibid.)  
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4	  Empiri	  
EMPIR IKAP ITLET 	  PRESENTERAS 	  SAMMANFATTNINGAR 	  AV 	  DE 	  OBSERVAT IONER 	  SOM	  GENOMFÖRDES 	  
OCH 	  VÅRAREFLEKT IONER 	  OCH 	  TOLKNINGAR 	  AV 	  DEM. 	  KAP ITLET 	  PRESENTERAR 	  ÄVEN 	  RESULTATET 	  
FRÅN	  PERSONAL 	  OCH 	  KUNDINTERVJUERNA. 	  NEDAN	  BESKR IVS 	  TRE 	  S ITUAT IONER 	  SOM	  OBSERVERATS 	  
PÅ 	  TRE 	  OL IKA 	  MCDONALDS 	  RESTAURANGER 	   I 	  VÄSTERÅS . 	  

4.1	  Situation	  A	  
Plats: McDonald’s Hälla 
Datum: Lördagen den 14 December, 12:30 - 14:00 

McDonalds Hälla är en av de större McDonalds-restaurangerna i Västerås. Det är ingen 
svårighet att hitta en parkeringsplats utanför restaurangen som ser förhållandevis tom ut i 
jämförelse med parkeringens storlek. I McDonalds Drive-through-bana står ett fåtal bilar, men 
ingen märkbar kö observeras. Stämningen inne på restaurangen är lugn och gästerna 
uppskattas av observatörerna till ett trettiotal, vilka till störst del består av barnfamiljer. På 
pelare i restaurangen hänger klasar med ballonger. Vi går fram till kassan och beställer varsin 
kaffe, och placerar oss sedan på varsin sida av restaurangen för att kunna observera en så stor 
del av lokalen som möjligt. 

 
 En av observatörerna uppmärksammar en kvinna som tar dricka i dryckesstationen, 
vilken är placerad i mitten av restaurangen. När kvinnan fyllt den sista muggen med 
dricka, tar hon en klunk innan hon sätter på locket. Hennes ansiktsuttryck tyder på att 
drickan inte smakar riktigt som hon hade förväntat sig. Hon häller ut drickan igen och 
fyller på muggen med ny dricka. Hon smakar åter på drickan, men av hennes uttryck 
att döma kan observatören se att drickan fortfarande inte smakar bra. Hon testar då 
en annan dricka från dryckesstationen och går sedan för att sätta sig vid ett bord, där 
vilka observatören antar är hennes barn, redan sitter ivrigt och väntar på maten. 
Observatörerna placerar sig nu vid ett bord nära kvinnans för att observera 
situationen. Kvinnan smakar nu även på sina barns dricka. Samma uttryck hos 
kvinnan får observatören att förstå att inte heller barnens dricka smakar bra. Hon 
blickar ut över restaurangen som för att se om det finns andra kunder som även de 
upplever att drickan inte smakar bra.  
 

Observatörerna observerar att ingen av de övriga kunderna verkar reagera, utan nöjer sig med 
den dricka som finns.  

Även barnen kommenterar att drickan inte smakar som cola brukar smaka. Kvinnan 
ser villrådig ut och verkar inte veta vad hon ska svara. Observatörerna ser att flera 
gäster häller ut dricka, och fyller på ny, vid dryckesstationen men som sedan går och 
sätter sig med dricka igen.  
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Illustration 1 förtydligar situation A som uppstod. Bilden visar observatörernas placering i 
förhållande till kvinnan och hennes barn samt det äldre paret. 

 

Ett äldre par, som sitter vid bordet bredvid kvinnan och hennes barn, uttrycker att den smakar 
konstigt. Kvinnan ser ut att lyssna på parets konversation men säger inget. Mannen i 
sällskapet vid bordet bredvid, tar parets drickor för att gå och fylla på ny dricka. När han 
kommer tillbaka säger han att den inte är helt bra, men att den i varje fall smakar bättre än 
innan.  

 
Kvinnan går nu fram till en medarbetare som torkar av bord i restaurangen. Hon 
säger till den anställde att drickan är varm och smakar konstigt. Hon får till svar att 
han ska undersöka vad som kan vara felet. Kvinnan nöjer sig med svaret och 
återvänder till sina barn. Kvinnan och barnen fortsätter att äta sin mat. Barnen är 
ivriga att äta upp för att gå och leka i McDonalds lekrum. Efter ca 10 minuter har 
kvinnan och hennes barn ätit färdigt. Barnen springer då iväg för att leka. Kvinnan 
har fortfarande inte fått någon förklaring av medarbetaren till vad som är felet med 
drickan.  
 
Kvinnan går då fram och provar drickan igen, men kvinnans uttryck säger att drickan 
fortfarande smakar konstigt. Kvinnan går då fram till kassan och förklarar att drickan 
är smaklös. Medarbetaren i kassan förklarar då för henne att dryckesstationen är 
överhettad och att de har försökt att kyla ner den, utan resultat. Medarbetarens 
tonläge är något nonchalant och kvinnans irritation är nu märkbart synlig. Hon 
kräver då att få någon annan dricka och upplyser även medarbetaren om att hon och 
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hennes barn har fått äta sin måltid utan dryck. Kvinnan tilldelas ramlösa samt juice 
på flaska. Kvinnans ansiktsuttryck visar att hon inte är nöjd med vad hon 
kompenserats med, men går trots det tillbaka till sitt bord.  
 

Mammans frustration och besvikelse är tydlig. Hon och hennes barn fick äta sin måltid utan 
dryck. Barnen såg inte ut att reflektera speciellt mycket över den smaklösa drickan utan 
konstaterade enbart att den inte smakade som den brukade. De var mer fokuserade på 
leksaken och hade bråttom att äta upp för att sedan springa iväg och leka i restaurangens 
lekrum. Observatörerna förvånades över att det endast var kvinnan av alla de kunder i 
restaurangen, som faktiskt ifrågasatte den dåliga kvalitén på drickan. Det äldre paret samt de 
kunder som verkade reagera på att drickan smakade dåligt, nöjde sig med att hämta ny dricka 
men agerade inte genom att kontakta personalen, trots att de betalat för drickan. Personalens 
nonchalans var även det något som observatörerna förvånades över. 

När kvinnan reste sig för att gå, bad observatörerna henne om att svara på några frågor 
angående hennes upplevelse på McDonalds. Hon svarade att hon var besviken på att de inte 
fått någon värdig dricka till maten och att personalen inte tog hennes klagomål på allvar, och 
erbjöd henne något annat, utan att hon istället var tvungen att gå fram och kräva det. 
Observatörerna frågar då om hon skulle tänka sig att komma tillbaka till McDonalds.  

”Det kommer jag säkert att göra, barnen gillar det och att det är snabbt och 
enkelt, när du som småbarnsförälder är stressad”. 
Mamman, Situation A, 2013 

 

4.2	  Situation	  B	  
Plats: McDonald’s Stenby 
Datum: onsdagen den 11 december kl: 12.00-14.30 
 
Vi kör in på infarten till McDonalds Stenby. Eftersom vi ska sitta och observera i 
restaurangen kör vi mot parkeringen. Den imponerande Drive-through-kön, som vi kör förbi, 
består uppskattningsvis av minst tio bilar med väntande kunder. Känslan när vi kommer in på 
McDonalds är hektisk, stressen ligger i luften och blandas med ett surr av konverserade 
kunderna. Samtliga kassor är öppna och har varje kassa har en kö på ca fem personer, som 
står och väntar på att få beställa mat. Personalen bakom kassorna ser ut att försöka anstränga 
sig att ler glatt, när de tar emot beställningarna i ett högt tempo. De ger ett något stressat 
intryck genom att de småspringer när de hämtar maten och deras armrörelser rör sig väldigt 
snabbt i väl intränade banor när de paketerar maten eller ställer maten på brickan. Men de 
lyckas ändå med att önska nästintill alla kunder en ”smaklig måltid”, innan de vänder sig mot 
nästa kund. Vi observerar att frasen ”smaklig måltid” uttalas från personalen vid kassorna, 
nästan som en standardiserad rutin som kassapersonalen följer slaviskt. 

Vi ställer oss i kön för att köpa oss något att äta till lunch. Maten fungerar även som 
täckmantel för att inte dra åt oss uppmärksamhet från personalen. Trots köerna går det fort att 
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få vår mat, och även vi får ett leende och önskan om en ”smaklig måltid”. Restaurangen vi 
befinner oss på är inte så stor, så vi väljer att sätta oss vid ett bord som är riktat mot kassorna. 
Från vår plats kan vi observera personerna som står i kön till kassan, kassapersonalen, Drive-
through-luckan samt större delen av köket. Kassorna ligger inom sex meter från oss och vi 
kan höra konversationerna och samspelet mellan personal och kunder alldeles utmärkt. 

Efter att den kritiska lunchrusningen är över börjar antalet kunder minska på restaurangen. Vi 
har sedan länge ätit upp maten och gått över till kaffe, samtidigt som vi har lagt upp 
skolböcker och anteckningsblock på bordet, för att personalen inte ska börja undra vad vi 
gjort där de senaste timmarna. Vi noterar när en kille som uppskattningsvis är mellan 25-30år, 
i ett mörkblått blåställ med företagsreklam på, ställer sig i den nu kortare kön. Anledningen 
till att vi upptäckte honom var för han hade ett irriterat och bittert ansiktsuttryck som stod ut 
bland de andra kunderna som antingen såg likgiltiga eller glada ut.  

Vi observerar följande situation; 

Längst fram i kassan står en kvinna med troligtvis sin unga dotter och sin äldre 
mor och försöker bestämma sig vad de ska äta. Kvinnan lyfter upp sin dotter på 
disken lättare kan se menyn. Bakom dem står killen med ett bittert och stressat 
ansiktsuttryck. Han vrider rastlöst på sig och flyttar tyngden från det ena benet 
till det andra medan han lyfter upp handen och öppnar den. Han tittar på 
småpengarna han har i handen, som verkar vara exakt det belopp han tänkt 
spendera. Under tiden har kvinnan ha en relativt högljudd diskussion med 
dottern om varför dottern inte får läsk att dricka till sin lunch en onsdag. 
Dottern är envis och försöker få sin vilja igenom. Killens irritation är 
fortfarande synlig och han suckar och väntar tålmodigt på sin tur. Familjens 
diskussion resulterar i att dottern får juice till maten och när familjen äntligen 
har beställt och fått sin mat, är det hans tur. Han beställer en kaffe och en 
äppelpaj och räcker högen med mynt till personalen i kassan. Han får sitt kaffe 
nästan i samma stund som han betalat, men personalen ber honom ställa sig vid 
sidan av kassan så länge, eftersom de inte har någon paj klar. Utan protester 
tar han två kliv åt sidan så nästa kund kan beställa, för sedan tålmodigt vänta 
på sin paj. 

Platsen han nu står och väntar på ger oss en känsla av ensamhet, felplacerad och med 
avsaknad av tillhörighet. Som om han har valt något som är besvärligt för personalen att 
leverera och därför får han stå i skamvrån och vänta tills den är klar, medan de lägger sitt 
fokus på nästa kund.  
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Illustration 2 illustrerar kvinnan och hennes barn som beställer mat. Samt den väntande killen som 
senare ombeds vänta på sin paj vid sidan av kassan.  

 

Hans ansikte och kroppsspråk ger fortfarande ett bittert och stressat intryck. 
Han har börjat dricka sitt kaffe. Efter fem minuter räcker en tjej över hans 
äppelpaj över disken, och hon ler vänligt och ursäktar att han fått vänta. Killen 
accepterar ursäkten och ler tillbaka. Hans kroppsspråk förändras snabbt och 
smälter nu väl in i omgivningens kollektiva massa av glada kunder.   

Situationen visar hur en killens uttryck och humör snabbt ändras från irriterad och stressad till 
glad och nöjd, just efter han har fått sin paj. Vi ställde oss kritiska till situationen, och beslöt 
att konfrontera honom genom en fokuserad intervju, för att få reda på vad som var den 
bakomliggande orsaken till hans uppträdande. Hans svar på frågan blev då; 

”Jag är nöjd nu när jag fått min paj” 
killen med pajen, Situation B, 2013 

Han påvisade även att det inte gjorde honom något att vänta lite längre, eftersom han tillslut 
fick det han förväntade sig, vilket gjorde honom nöjd.  
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4.3	  Situation	  C	  
McDonalds Erikslund 
Datum: torsdagen den 12 december 08.00 – 12.30 

McDonalds på Erikslund ger oss ett fräscht första intryck. Vi kommer till restaurangen 
klockan 8:00 på morgonen för att utföra observationer under frukost och lunch. De har endast 
en kassa öppen trots att det är minst sju personer i kön. Leveransen av mat och beställningar 
går i ett ganska segt tempo och vi får vänta lite tills det är vår tur att beställa. Tjejen i kassan 
ger ett trött och grinigt intryck och tittar knappt sina kunder i ögonen, vilket får oss att reagera 
negativt. Vi får en känsla av att hon bara vill gå hem, vilket återspeglas i hennes ambition och 
servicenivå gentemot kunderna. Vi sätter oss nära kassan och fyller vårt bord med böcker och 
anteckningsblock, för att låtsas att vi är här för att studera. Detta för att inte påverka 
personalen eller kunderna agerande. Klockan 11:00, några timmar efter frukostrusningen har 
avtagit börjar restaurangens tempo höjas igen inför lunchen. Personalen har öppnat ytterligare 
en kassa, men köerna är långa och kunderna får vänta, innan de får beställa mat. Vi upptäcker 
en man som har stått ganska länge i kön, och som nu står och väntar vid sidan av kassan, utan 
mat. 
 

Mannens uttryck är likgiltigt, och han står och väntar tålmodigt vid sidan av 
kassan. Efter en stund får han större delen av sin mat framskjuten på en bricka 
framför honom. Tjejen som fortfarande inte ler, ber honom lite barskt att gå och 
sätta sig för att sedan komma tillbaka om fem minuter och hämta hamburgaren 
som ännu inte är färdig. Han nickar mot tjejen och tar sin bricka, innan han 
sätter sig vid bordet bredvid oss, och börjar äta sin pommes frites. Han har satt 
sig så att han ser kassorna och han sneglar då och då för att inte missa när hans 
mat är klar. Han hinner äta upp hela sin pommes frites innan han själv går och 
frågar tjejen i kassan efter sin hamburgare. Hon räcker den till honom, men ler 
fortfarande inte. Mannen får heller ingen ursäkt för att han fått vänta så länge 
på sin hamburgare. Mannen ser likgiltig ut och går för att sätta sig igen och 
fortsätter äta.  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 illustrerar mannen samt observatörernas position.   
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Vi blev fundersamma över den situation som utspelade sig framför oss. Eftersom vi hade 
många frågor presenterar vi oss och frågar om det är ok att vi ställer några frågor om 
personens upplevelse av den aktuella händelsen.  

Han svarar att han anser att det är ok att vänta på maten och att det oavsett går snabbare än att 
gå till en ”vanlig” lunchrestaurang. Han berättar att du som kund känner igen dig och vet vad 
du betalar för när du besöker McDonalds. Vidare beskriver han att han varken har höga 
förväntningarna på McDonalds mat eller service, vilket gör att han därför inte heller blir 
besviken eller upprörd över att han får vänta.  

Vi frågar om han upplever något mervärde vid sitt besök på McDonalds. Kunden svarar då att 
det inte finns utrymme för mervärde på McDonalds och att värdet levereras i maten.  

 

4.4	  Personalintervjuer	  
McDonalds öppnade sin första restaurang i Sverige år 1973 och är idag Sveriges största 
hamburgerkedja med 220 McDonalds restauranger. Restaurangerna drivs till 80 % av 
franchisetagare medan övriga restauranger ägs av svenska McDonalds. (www.McDonalds.se) 
 

4.4.1	  Kontinuerlig	  anpassning	  &	  erbjudande	  
McDonald’s vision är enligt respondenterna 1 och 2 (personalintervju 1 och 2, 2013) att 
leverera kvalité, renlighet, service och värde till kunderna. Respondent 1 (personalintervju 1, 
2013) menar att dessa begrepp följt McDonalds sedan starten och är något som aldrig 
förändrats. Kvalité, renlighet och service utgör grunden för McDonalds verksamhet. Värdet är 
något som respondenterna 1 och 2 (personalintervju 1 och 2, 2013) anser att McDonalds 
ständigt strävar efter att förmedla till sina kunder och som är till deras fördel gentemot 
konkurrenterna.  

Vidare beskriver respondent 1(personalintervju 1, 2013) att deras ”destination-restauranger” 
som är utrustade med exempelvis lekland inte enbart blir ett ställe att äta på, utan även blir en 
destination för kunderna. Restaurangerna erbjuder även gratis WiFi, för de kunder som vill 
sitta och arbeta på McDonalds.  

Respondent 2 (personalintervju 2, 2013) anser att McDonalds till skillnad från sina 
konkurrenter är snabbare när det gäller att leverera mat och att de ligger före i utvecklingen, 
samt att konkurrenterna inte har samma strategi vad gäller mervärde och upplevelse.  
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 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
Vad anser du är 
McDonald’s vision? 

Kvalité, service, 
renlighet och värde. 

KRS & V Inte bara 
leverera mat, utan 
även en upplevelse. 

Kvalité, renlighet, 
service och värde. 

Hur står ni ut jämfört 
med era konkurrenter? 

Ronald McDonald 
barnfond, 
Utbildningsprogram, 
”Special destination-
restauranger”. 

Ligger steget före i 
utvecklingen. Är 
snabbare och Erbjuder 
en upplevelse. 
”McHappy Day” 

Serverar mat 
snabbare än 
konkurrenterna.  

Vad erbjuder ni era 
kunder, om man 
bortser från maten 

Erbjuder en upplevelse, 
Ronald McDonalds 
barnfond, erbjuder en 
upplevelse ”Ger lite 
mer än en burgare” 

Erbjuder ”det lilla 
extra” skänker pengar 
till Ronald 
McDonalds barnfond. 

Försöker skapa 
mervärde i form av 
att erbjuda något 
extra. Dela ut 
ballonger etc. 

I tabell 1 tydliggörs respondenternas svar på vad som är McDonalds vision samt hur McDonalds 
arbetar för att stå ut från sina konkurrenter. 

4.4.2	  Anpassning	  
Respondent 1 (personalintervju 1, 2013) menar att konkurrenterna har tvingat McDonalds att 
ta ett steg tillbaka för att komma fram till hur de ska arbeta och vilka verktyg som behövs. 
Vidare beskriver Respondent 1 (ibid.) att McDonalds ständigt utvecklas genom att erbjuda 
nya koncept, samtidigt som redan befintliga koncept utvecklas. Även hur arbetet utförs på 
restaurangerna förbättras ständigt genom nya rutiner. Respondent 2 (personalintervju 2, 2013) 
hävdar att matkvaliteten och matsäkerheten har ökat, bland annat genom att erbjuda ekologisk 
mjölk. Respondent 3 beskriver att McDonalds har ett grundutbud men att de utöver det, 
ständigt utvecklar och erbjuder nya kampanjer i form av nya hamburgare.  

”Förut var det kvantitet, inte kvalité”. 
Respondent 1, personalintervju 1, 2013 

Respondent 1 (personalintervju 1, 2013) anser att Ronald McDonald barnfond har betydelse 
då det visar att McDonalds engagerar sig i samhället.  

”Vi finns där för alla, och berör på ett annat plan. Det blir lite mer än bara 
burgare”.  

 Respondent 1, personalintervju 1, 2013 

Den senaste lanseringen är frukostmenyn som lanserades 2002 och som haft betydelse för 
McDonalds utveckling. Respondent 1(personalintervju 1, 2013) beskriver att den moderna 
svensken tar sin första kaffe på vägen till jobbet. Detta göra att McDonalds blir en del av 
kundernas morgonrutiner vilket visar sig då de flesta personer som besöker frukosten är 
stamkunder, återkommer till restaurangen varje morgon. För att anpassa sig till kundernas 
behov, ändrade McDonalds sina öppettider. Respondent 2 (personalintervju 2, 2013) påvisar 
att de genom att öppna en timme tidigare, bidrar till att fler kunder än tidigare hinner äta 
frukost hos dem. Likt detta har McDonalds sedan några år tillbaka även dygnet-runt-öppet på 
två av restaurangerna i Västerås. Respondent 1 (personalintervju 1, 2013) beskriver att 
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McDonalds alltid ska vara tillgängligt och att kunderna ska känna att det aldrig är långt till en 
McDonalds restaurang.  

Respondent 1 (ibid.) hävdar att McDonalds fokuserar mer på gästerna och deras upplevelse än 
vad de gjort tidigare och beskriver att McDonalds tidigare hade ett större fokus på att det 
skulle vara snabbt och billigt som då var det primära, medan de nu är mer fokuserade på att 
leverera det ”lilla extra” till sina gäster. Respondent 2 (personalintervju 2, 2013) menar att 
McDonalds tar bättre hand om sina kunder idag än vad de gjort tidigare.  

Respondent 1 (personalintervju 1, 2013) beskriver att McDonalds vill ha en image som visar 
att de hänger med i utvecklingen och att de ligger rätt i tiden. Exempelvis genom att de tar ett 
stort miljöansvar. Detta visar de genom att de lastbilar som levererar varor till restaurangerna 
drivs med gammal olja från de egna fritöserna. Respondent 1 (ibid.) anser att McDonalds 
image är att McDonalds vill vara Sveriges bästa och ärligaste arbetsplats för unga människor. 
Med detta bidrar de till att ge ungdomarna en bra start i livet men även till samhället i sin 
helhet.  

I tabell 2 tydliggörs respondenternas svar i hur McDonalds har utvecklats och förändrats. 

 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 

Kan du berätta 
om något du anser 
ha haft betydelse 
för McDonald’s 
utveckling? 

- Happy Meal            
- Barnfonden 
 - Frukostmenyn  
 
”Vi engagerar oss i 
samhället – finns där för 
alla och berör på ett 
annat plan” 
 

-Happy Meal 
-Big Mac 
-Frukostmenyn 

Frukostmenyn. 

På vilket sätt 
anser du att 
McDonald’s har 
förändrats under 
den tid som du 
varit anställd? 
 

Ökad matsäkerhet och 
matkvalitet. 
Moderniserat utseendet 
på restaurangerna.  

Större fokus på 
gästerna. Tidigare 
låg fokus på att det 
skulle vara snabbt 
och billigt nu är det 
mer fokus på 
gästerna och deras 
upplevelse. 

Ökad matsäkerhet.  

Hur upplever du 
att meningsskiftet 
har sett ut på 
McDonald’s  
 

Försöker ta bättre hand 
om kunder. (Made 4 you-
konceptet) McDonalds 
måste fortfarande leva 
upp till kundernas 
förväntningar på att det 
ska gå fort.  

Större fokus på 
gästerna. Idag 
ligger fokus på att 
skapa värde och en 
upplevelse för 
kunderna. 

Större fokus på gästerna. 
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4.4.3	  McDonalds	  legitimitet	  och	  sociala	  ansvar	  
McDonalds är ett stort företag som etablerat sig över hela världen. Respondent 1 
(personalintervju 1, 2013) anser att det därför är särskilt viktigt att McDonalds är öppna och 
transparenta gentemot sina gäster för att uppvisa för gästerna att de inte har något att dölja. 
Detta anser respondent 1 (ibid.) är syftet med konceptet ”Öppna gårdar” där McDonalds 
bjuder in sina gäster, att komma och se hur det fungerar i restaurangen, men även på gårdarna 
som levererar råvaror till restaurangerna. Respondent 1 (ibid.) hävdar att ju mer transparenta 
McDonalds är gentemot gästerna desto mer förtroende får gästerna för McDonalds.  

”Vi har inget att dölja – vi gör allt by the book”. 
Respondent 1, personalintervju 1, 2013 

Respondent 1 och 2 (personalintervju 1 och 2, 2013) beskriver att McDonalds på lokal nivå 
arbetar utefter bestämmelser från svenska McDonalds huvudkontor. Materialet som skickas 
därifrån är utformat i bokformat och innehåller material för kommande kampanjer, vad som är 
aktuellt och vad som är viktigt att fokusera på samt tydliga beskrivningar för efter vilka mål 
och riktlinjer arbetet på restaurangerna ska utföras. Respondent 1 (personalintervju 1, 2013) 
berättar att därefter utbildas restaurangens nyckelpersoner som exempelvis skiftledare, som 
sedan i sin tur utbildar medarbetarna.  

”Jag är lite paragrafryttare, vi följer rutiner, så här ska det vara”. 
Respondent 1, personalintervju 1, 2013 

Respondent 2 (personalintervju 2, 2013) beskriver att McDonalds medarbetare även utbildas 
genom kursutbildningar som utformas och utförs av och på svenska McDonalds huvudkontor.  

”Den ökade matkvalitet grundas i de regler och krav som ställs, för att säkra 
kvalitén på McDonalds råvaror.” 
Respondent 3, personalintervju 3, 2014 

 

4.4.4	  Kundrelationer	  och	  mervärde	  
Respondent 1 (personalintervju 1, 2013) betonar vikten av hur värdet uppkommer genom att 
samtliga hörnstenar inom McDonalds vision, kvalitet, renlighet och service uppfylls. 

Värdet på McDonalds bildas enligt Respondent 1 (ibid.) genom de övriga grundbegreppen, 
kvalitét renlighet och service. En upplevelse är en ”WOW-känsla” eller ”det lilla extra” som 
enligt respondent 3 (personalintervju 3, 2013) exempelvis kan uttryckas i helgaktiviteter för 
barnen. En god upplevelse skapas enligt respondenterna (personalintervju 1, 2 och 3, 2013) 
genom att personalen ger ett vänligt intryck, är lyhörda mot kunderna och erbjuder bra 
service. Respondent 2 (personalintervju 2, 2013) beskriver att en upplevelse kan skapas 
genom att erbjuda mervärde i form av att bjuda på glass eller kaffe.  
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 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
Hur arbetar ni 
för att involvera 
era kunder i 
McDonald’s 
arbete? 

Barnfonden. 
Vara lyhörda mot 
gästerna. 

McHappy day.  
 

Erbjuder 
helgaktiviteter för 
barnen.  

Vad är värde för 
dig? 

Allt hänger samman, har 
vi bra kvalité så kommer 
gästen tillbaka, ger vi 
bra service så kommer 
gästerna tillbaka och har 
vi rent och snyggt så 
kommer gästen tillbaka. 
Går inte att plocka bort 
något av dessa. KSR 
skapar V.et där du kan 
addera allt från 
ballonger till 
barnfonden.  

Vara lyhörd mot 
kunderna. 
Kvalité – en hög kvalité 
på maten som serveras. 
Service – vara lyhörd. 
Rent och snyggt i 
restaurangen.  

Bra kvalité och 
bra service. 

Vad innebär en 
upplevelse för 
dig?  

Någonting mer, en 
”WOW-känsla”.  
 
Krispigt i restaurangen, 
rent och snyggt. 
Hamburgaren ska 
kännas krispig, Ett 
leende från någon som 
går i matsalen.  
 
Helgaktiviteter för barn 
och vuxna som skapar 
en upplevelse. 

”Det lilla extra”,  
Det ska vara rent, en 
mysig känsla och ett 
vänligt bemötande.  
 
Att medarbetarna är 
tillmötesgående och att 
gästerna känner sig nöjda 
när de går härifrån, så att 
de kommer tillbaka. 
 
 

Något extra 
utöver maten. 

Hur skapas en 
bra upplevelse? 

Genom att bjuda på sig 
själv och känna säkerhet 
i arbetet, så att du har 
befogenhet att ge det 
lilla extra till gästerna.   

Vad man ser när man 
kommer in. Erbjuder 
mervärde i form av att 
bjuda på kaffe eller glass. 
Vara lyhörd mot gästerna 
för att kunna ge en bra 
service. 
 
Möter gästerna i 
restaurangen, ballonger 
till barnen, 
ansiktsmålning, lyssnar 
på missnöjda gäster. 
”Gör du ett barn glad så 
gör du hela familjen 
glad” 

Ge kunderna ett 
trevligt 
bemötande, bra 
kvalité på maten. 
Erbjuda något 
som kunderna inte 
förväntar sig. 
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Tabell 3 är en sammanfattning av respondenternas erfarenheter och syn på hur McDonalds arbetar 
för att leverera värde och en upplevelse till sina kunder. 

4.5	  Kundintervjuer	  
Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet från de kundintervjuer som utfört.  

Det kunderna värdesätter högst är McDonalds ”snabbhet” när det gäller att leverera mat, att 
McDonalds restauranger finns tillgängliga med generösa öppettider och erbjuder relativt billig 
mat. Men även att det är en social aktivitet som uppskattas av barn. (Respondenter A-J, 
kundintervjuer A-J, 2014) 

Samtliga av de tillfrågade har upplevt misslyckade kundbesök på McDonalds. 
Respondenterna förknippar misslyckandena med långa väntetider, ett otrevligt bemötande 
från McDonalds personal eller att de inte fått den mat som de beställt. (Respondenter A-J, 
kundintervjuer A-J, 2014) 

”Ja, har flera gånger varit med om att de glömt bort min mat.” 
Respondent A, kundintervju, 2014   

Dessa misslyckade kundbesök som respondenterna tidigare upplevt har skapat irritation och 
besvikelse över McDonalds bemötande, då de inte har fått vad de förväntat sig. Endast två av 
tio respondenter har fått kompensation från McDonalds. Trots misslyckandena har samtliga 
av de tillfrågade återvänt som kunder till McDonalds. (Respondenter A-J, kundintervjuer A-J, 
2014) 

Ett misslyckat kundbesök där kunderna drabbas orenheter i form av djur eller hårstrån i 
maten, ett dåligt bemötande eller får mat som gör att de sedan insjuknar, skulle vara skäl till 
att kunderna inte skulle välja att återkomma som kunder till McDonalds. (Respondenter A-J, 
kundintervjuer A-J, 2014) 
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5	  Analys	  
FÖLJANDE 	  ANALYS 	  BASERAS 	  PÅ 	  DEN 	  EMIR IR ISKA 	  UNDERSÖKNINGEN	  OCH 	  DEN 	  TEORET ISKA 	  
REFERENSRAMENFÖR 	  ATT 	  SKAPA 	  EN 	  REFLEKTERANDE 	  OCH 	  TOLKANDE 	  ANALYS 	  ÖVER 	  
FORSKNINGSFRÅGAN. 	   	  
 

Respondent 1 (personalintervju 1, 2013) beskriver att konkurrensen på marknaden har gjort 
att McDonalds varit tvungna att granska sig själva för att komma fram till vilka verktyg som 
är nödvändiga för att utveckla förbättra McDonalds verksamhet. McDonalds har ändrat fokus 
från att sälja billig snabbmat till att istället fokusera på service och kvalité, genom att skapa en 
upplevelse för sina kunder. De förändrar ständigt sina erbjudanden i form av nya hamburgare 
och koncept samtidigt som de behåller sitt grundutbud som är starkt förknippat med deras 
varumärke.  

McDonalds anpassar sin tillgänglighet utifrån kundernas behov. Detta visar tydligt 
McDonalds anpassning efter trender och ett fokus på vad deras kunder vill ha. McDonalds 
anser att deras ”snabbhet” är en betydelsefull konkurrensfördel. Trots det får kunderna i 
Situation B och C vänta på sin mat.  

Genom att marknadsföra sitt sociala ansvarstagande som exempelvis barnfonden och Ronald 
McDonald hus, uppvisar McDonalds sitt ansvar gentemot samhället. Genom koncept ”öppna 
gårdar” skapar McDonalds en öppen relation med sina kunder samtidigt som de är 
transparenta och tydliggör att de inte har något att dölja. Genom en öppen kommunikation 
ökar företagen sin legitimitet och skapar goda relationer med deras kunder. McDonalds 
samhällsansvar påverkar inte kundernas beslut att återkomma, utan är framtaget för att skapa 
legitimitet hos företaget, för att locka fler kunder. (Respondent 1, personalintervju 1, 2013) 

5.1	  Varför	  inträffar	  situationerna?	  
Situation A och C visar att McDonalds inte levererar den kvalité och det värdeskapande som 
de har som vision att erbjuda sina kunder. Den lyhördhet som McDonalds säger sig visa sina 
kunder är obefintlig i Situation A och C. Situation A påvisar även att kundernas förväntningar 
på kvalitén på maten är låg eftersom kunderna accepterar den avslagna drickan, utan agera 
och ifrågasätta McDonalds, trots att de har betalat för den.  

5.1.1	  Beteendeformalisering	  	  
Situation A påvisar en hög beteendeformalisering från personalens sida, genom att deras 
fokus ligger på effektivitet snarare än att säkerställa kundernas upplevelse. McDonalds hävdar 
att deras erbjudande inte endast består av mat, utan även ett mervärde i form av upplevelse. 
McDonalds misslyckades med att leverera en upplevelse, vilket är tydligt i Situation A. 
McDonalds utnyttjar däremot inte kundernas missbelåtenhet, för att utvecklas och förhindra 
att det händer igen. Kvinnan i Situation A ignoreras och får ett svalt bemötande av personalen, 
vilket tydliggör att McDonalds inte arbetar med kontinuerlig anpassning genom att sträva 
efter oupphörlig målmedveten emergens, dock inte på lokal nivå. I personalintervjuerna 
beskriver respondenterna 1 och 2 (personalintervju 1 och 2, 2013) att de arbetar efter 
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information och bestämmelser från svenska McDonalds huvudkontor som skickar materialet 
vilket sedan implementeras på lokal nivå, utan att ifrågasättas. Genom att arbeta ”by the 
book” är det omöjligt för McDonalds, att på lokal nivå, kontinuerligt anpassa sig själva och 
sina erbjudanden till kunderna. McDonalds beteendeformalisering av sin egen personal 
hindrar dem från att agera utifrån sin egen vision.  

McDonalds har den struktur och flexibilitet som krävs för förändring. Varje McDonalds ska 
vara standardiserad på samma sätt, vilket betyder att den kontinuerliga anpassningen på lokal 
nivå är obefintlig. Det är dock på den lokala nivån som interaktionen med kunderna finns, och 
det är i mötet med kunderna som McDonalds misslyckas att leverera mervärde. 

Situation B bekräftar medarbetarnas höga beteendeformalisering. Varje gäst tilltalas och 
önskas en ”smaklig måltid” på precis samma sätt. Uttrycket bli så pass uttjatat att ingen av 
gästerna ens verkar lägga märke till det. Detta påvisar den struktur som de anställda förhåller 
sig till i mötet med McDonalds kunder. Observationerna bekräftar även att det finns en tydlig 
likhet i de anställdas beteende oavsett restaurang. Detta ger ytterligare belägg för att frasen är 
ett standardiserat beteende för McDonalds medarbetare. Eftersom McDonalds baserar sin 
affärsidé på effektivitet är de beroende av en hög beteendeformalisering.  
 
   
 

Personalens beteende är format ”by the book”, vilket även begränsar deras förmåga att göra 
rationella val. ”By the book” kan omöjligt innehålla strategier och handlingsplaner för alla 
situationer som kan inträffa på restaurangerna, vilket tydliggörs i formeln ovan. Skulle den 
innehålla det, är det individerna som själva kasserat den information som behövs för att göra 
val, utanför det ”optimala” i situationerna. Det krävs mer engagemang och vilja av personalen 
att göra dessa val än att gömma sig bakom ”by the book”.  
 
 

 

 
 

Ovanstående formel tydliggör hur McDonalds på lokal nivå frångår Normanns teorier om 
oupphörlig målmedveten emergens. ”By the book” effektiviserar arbetet på McDonalds men 
förhindrar samtidigt den lokala anpassning som krävs för att vårda relationen med kunderna. 
Anpassningen skulle då endast vara möjlig inom den effektiviserade standardiseringen, alltså 
”by the book”. Om Normanns teori om kontinuerlig anpassning stämmer i vårt fall, skulle 
McDonalds konkurrenter ta över McDonalds kunder.  

McDonalds har överlevt 40 år i Sverige, utan att vårda sina kundrelationer på lokal nivå 
genom att leverera den upplevelsen som utlovas utifrån deras visioner.  

 

Personal + “By the book” = “Bounded rationality” 

“By the book” + Oupphörlig målmedveten emergens = “Bounded rationality” 

Effektiviserad standardisering + Kontinuerlig anpassning  
= Anpassning inom ramarna för den effektiviserade standardiseringen 

= ”By the book” 
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5.2	  Varför	  väljer	  kunder	  McDonalds?	  
McDonalds erbjudande kan jämföras med kundernas grundläggande behov för motivation och 
beslut. Grunden i Maslows behovspyramid består av att täcka det fysiologiska behovet som 
hunger, genom mat, vilket är grunden i McDonalds erbjudande. Genom att erbjuda mat 
tillfredsställer de kundernas grundläggande behov vilket medför att kunderna når nästa nivå i 
pyramiden, som innebär trygghet. McDonalds anser att det är viktigt att kunderna känner igen 
sig samt att de upplever en trygghet när det gäller deras standardiserade utbud av mat. 
Tryggheten skapas genom att kunden erbjuds samma mat oavsett vilken restaurang de 
besöker. I Situation B påvisar killen att han hade förväntningar på det han beställde, vilket kan 
bidra till att beslutet att välja McDonalds baserats på tryggheten i den mat som erbjuds. Den 
tredje nivån innefattar de sociala behoven av gemenskap och tillhörighet vilket tydliggörs i 
Situation A där kvinnans och hennes barn först äter tillsammans, och att barnen sedan går och 
leker i lekrummet. Även respondenterna A-J (kundintervju A-J, 2014) bekräftar att tryggheten 
i McDonalds erbjudande har betydelse och bidrar till beslutet att välja McDonalds. 

Behovet för gemenskap och tillhörighet täcker McDonalds genom Ronald McDonald klubb, 
där både barn och föräldrar involveras för att ta del av McDonalds erbjudanden. Detta är ett 
sätt för McDonalds att skapa relationer med kunderna genom erbjudanden, men även genom 
att uppmärksamma barnens födelsedagar. McDonalds kan även ses som en social destination 
då de exempelvis anordnar familjeaktiviteter och erbjuder lekrum till barnen, som exempelvis 
i Situation A samt respondenterna B, G och E (kundintervju B, G och E, 2014). Detta bidrar 
till att McDonalds kan ses som en social plats för umgänge och gemenskap. 

McDonalds blir då det optimala valet, eftersom deras erbjudande består av mat, trygghet och 
gemenskap. Dock kan valet influeras av tidigare vanor, värderingar och miljömässiga faktorer 
som bidrar till att kunden väljer McDonalds.  

Kvinnan i Situation A och mannen i Situation C påvisar båda att de väljer McDonalds för att 
de uppfattar valet som ett snabbt och bekvämt matalternativ. Uttalandena understryker teorins 
konstaterande att snabbmat förknippas med bekvämlighet.  

McDonalds tillgänglighet, effektivitet och människors beslutsfattande gör att McDonalds blir 
ett enkelt och naturligt val för den hungriga konsumenten. 

 

5.3	  Varför	  återkommer	  missnöjda	  kunder?	  
Samtliga situationer innefattar någon form av avvikande utifrån vad McDonalds i sin vision, 
hävdar att de erbjuder sina kunder. Samtliga kundrespondenter (kundintervju A-J, 2014) har 
personligen varit med om liknande problem vid interaktion med McDonalds. 
Kundintervjuerna påvisar att misslyckade kundupplevelser förknippas med långa väntetider, 
att de inte fått den mat som de beställt samt ett otrevligt bemötande från McDonalds personal. 
Endast två av de tio kunder som vi har intervjuat har fått någon kompensation för de negativa 
erfarenheter som de upplevt. Reaktionerna bland kundrespondenterna (kundintervju A-J, 
2014) är irritation och besvikelse över att de inte har fått vad de förväntat sig, men trots 
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misslyckade besök på McDonalds har samtliga kundrespondenter (ibid.) återvänt som kunder 
till McDonalds. Trots detta accepterar samtliga kunder situationerna som uppstår, och väljer 
att återkomma som kund till McDonalds. 

5.3.1	  Låga	  förväntningar	  
Kvinnan i Situation A har skapat en vana genom att åka till McDonalds. Vanemässigheten 
och ”bounded rationality” har i situationen påverkat kvinnans förmåga att fatta optimala 
beslut i en konstant föränderlig värld. Kvinnan hävdar att hon trots händelsen kommer att 
återvända som kund hos McDonalds. Detta påvisar att hennes förtroende för McDonalds inte 
har skadats trots incidenten. Vanan att välja McDonalds är starkare hos kvinnan än hennes 
tidigare negativa erfarenheter. Ett beslut granskas genom den information personen innehar 
här och nu, men den informationen räcker inte för att göra det optimala valet. Valet för 
kunderna att återkomma trots sina negativa tidigare erfarenheter är förenat med individens 
motarbetning för att ”slippa” omvärdera verkligheten genom att finns ett nytt ”riktigt” 
optimalt val.  

 

 

 

McDonalds återkommande kunder är i grunden adaptiv i kriterier för deras egen 
tillfredställelse, och därigenom nöjer sig med ett ”ok” istället för ”jättebra” som resultat av 
det som McDonalds erbjuder dem. Kvalitet, Renlighet, Service och Värde som är McDonalds 
hörnstenar, behöver endast nå upp till nivån ”ok” från kundernas sida, för att ändå få 
kunderna att återkomma. Detta framhäver kundernas låga förväntningar på McDonalds. Enligt 
Mannen i Situation C består förväntningarna av att få den mat som han betalar för. Vilket 
tydligt syns i Situation B, och förändringen i killens humör, när han får sin mat, trots att han 
får ett trevligt bemötande från personalen, påvisar han själv att han blev nöjd när han fick sin 
paj. 

Enligt kundintervjuerna krävs det att McDonalds kunder drabbas av orenheter i maten. Eller 
får mat som de sedan fysiskt insjuknar av för att välja att inte återkomma som kunder till 
McDonalds vilket visar kundernas höga acceptansnivå.  

 	  

 McDonalds erbjudande + Kunders “bounded rationality” 
= Nöjer sig med ett ”ok” erbjudande 

= Låga förväntningar 
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6	  Slutsats	  
Syftet med studien är att förstå vilka som är de bakomliggande bidragande faktorerna till att 
McDonalds kunder återkommer trots misslyckande kundupplevelser. 

En bidragande faktor till att missnöjda kunder återkommer är att McDonalds erbjudande är 
väl komponerat utifrån människors grundläggande behov. Vilket gör McDonalds till det 
optimala valet, eftersom de erbjuder mat, trygghet och gemenskap. 

McDonalds arbetar utifrån ”by the book” för att implementera förändringar i verksamheten. 
Svenska McDonalds huvudkontor disponerar förändringar genom att skicka ut manualer med 
riktlinjer (”by the book”) till samtliga McDonalds restauranger i Sverige. Chefernas ansvar 
blir sedan att följa och implementera detta på restaurangerna. Detta motstrider Normanns 
tankesätt om kontinuerlig anpassning, eftersom McDonalds inte har den möjligheten på lokal 
nivå på grund av att de enbart utgår från bestämmelserna ”by the book”. Istället har 
McDonalds lyckas sänka sina kunders förväntningar så pass mycket att de nöjer sig med en 
”ok” upplevelse vad gäller kvalitet, mat, renlighet, service och värde då de besöker en 
McDonalds restaurang.  

Detta i sin tur betyder att McDonalds inte behöver anstränga sig genom kontinuerlig 
anpassning på lokal nivå för att uppnå nivån ”jättebra”, eftersom kunden nöjer sig med en 
”ok” upplevelse, för att återkomma. McDonalds tjänar oberoende på kundens upplevelse lika 
mycket pengar på en ”ok” kundupplevelse som på en ”jättebra” kundupplevelse. 

Om du kan sänka dina kunders förväntningar så pass mycket att de inte bryr sig om missöden, 
är företagets konkurrenskraft oövervinnlig, även utan kontinuerlig anpassning.  

De låga förväntningarna samt den höga acceptansen för misslyckade kundupplevelser är en 
fördel för McDonalds då kunderna inte kräver något mervärde förutom att få det de betalar 
för. McDonalds kan därför med små medel tillfredsställa kundernas förväntningar. I 
relationen med kunderna blir då förändringar och förbättringar i form av att uppnå en 
oupphörlig målmedveten emergens inte lika viktigt eftersom McDonalds istället utnyttjar 
kunders låga förväntningar.  

En bidragande faktor är även kundernas avsaknad av ambition att omvärdera verkligheten för 
att finna ett nytt optimalt val, som att exempelvis äta hos någon konkurrent, när de redan är 
nöjda med en ”ok” upplevelse. Därför blir McDonalds det ”optimala” valet för kunderna att 
återkomma till.  

Dessa faktorer tillsammans med människors impulsiva och rutinmässiga beslutsfattande 
gällande snabbmat bidrar till att McDonalds kunder fortsätter att återkomma trots 
misslyckande kundupplevelser. 
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6.2	  Uppslag	  till	  nya	  studier	  
Det hade för oss varit intressant att gå djupare i beteendeformaliseringen av personalen. Vi 
skulle vilja undersöka utifrån ”by the book” restriktionerna, hur mycket av personalens egna 
”jag” som finns kvar till förfogandet inom ramen av ”bounded rationality” vid en situation 
som denna studie har tagit upp.  

personal + “by the book” + “bounded rationality” = ? 

Vi ställer oss frågan om ”by the book” förhindrar sina anställda att göra egna fria val. Vad blir 
resultatet av: personal, ”by the book” och ”bounded rationality”? Kan ett företag styra sin 
personal på ett sätt så att de kan få ut det optimala av personalen?  
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8	  Bilagor	  
Nedan redovisas studiens bilagor. 

Bilaga	  1	  
Intervjufrågor för personalintervju 

Inledande frågor 

1) Berätta vart du befinner dig i organisationen. 
2) Hur länge har du jobbat på McDonald’s 

 
Konkurrensfördel  

1) Vad anser du är McDonald’s vision. 
2) Hur står ni ut jämfört med era konkurrenter?  

a) Reklam osv? 
3) Vad erbjuder ni era kunder, om man bortser från maten?  

 
Förändring 

1) Kan du berätta om något du anser ha haft betydelse för McDonald’s utveckling? 
2) På vilket sätt anser du att McDonald’s har förändrats under den tid som du varit anställd? 

a) Image, reklam, erbjudande, inredning 
3) Hur implementeras ett nytt koncept i praktiken.  
4) Vilka stödfunktioner finns för idéutveckling  
5) Har ni någon speciell avdelning?  

a) Om ja; Hur fungerar den? 
b) Vem är insatt i den? 

6) Hur kan ni själva påverka på loka nivå? 
7) Hur upplever du att meningsskiftet har sett ut på McDonald’s  
8) Hur gör ni när ni tänker nytt?  
9) Hur applicerar ni förändringar på er restaurang?  
10) Var sker beslutsfattandet på McDonalds när det gäller förändring? 
11) Hur tas förändringar emot av de anställda?  

a) Vad tror ni det beror på?  
12) Stöter ni på något motstånd i era förändringsprocesser, hur ser detta ut? 
13) Finns det förslag på förändringar eller idéer som inte kommer uppifrån?  
14) På vilket sätt är det möjligt för de anställda att komma med idéer och förslag på förändringar?   
 

Upplevelsefiering 

1) Hur viktiga är kunderna för McDonalds? 
a) Hur arbetar ni för att involvera kunderna i McDonalds? 
b) Hur hanterar ni relationerna med gästerna? 

 
2) Vilken är er störta målgrupp? 

a) Hur anpassar ni er efter den? 
3) Hur skapas en bra upplevelse? 
4) Vad innebär KRS&V? 
5) Vad är värde för er? 
6) Hur implementeras värdet på restaurangen? 
7) Hur säkerställer ni att McDonalds skapar en bra upplevelse för gästerna? 
8) Kontrolleras det genom återkoppling hur gästerna upplevt sitt besök på restaurangen. 

a) Om, ja, på vilket sätt. 
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Bilaga	  2	  
Intervjufrågor för kundintervju, samt de tillfrågades svar.  

 
1. Har du upplevt misslyckanden vid kundbesök på McDonalds? (om nej, hoppa till 
fråga 5) 
A. Ja, har flera gånger varit med om att de glömt bort min mat.  
B. Ja, har hänt att jag inte har fått det jag betalat för.  
C. Fått fel hamburgare, eller glömt något tillbehör. 
D. Ett otrevligt bemötande. 
E. Ja, har upplevt långa väntetider. 
F. Jag har fått fel mat med mig i påsen hem. (Drive through) 
G. Ja, jag har upplevt långa väntetider. 
H. Ja, fick vänta länge på maten samt att jag möttes av ett otrevligt bemötande. 
I. Jag har fått fel mat. 
J. Ja, jag har fått vänta länge på  min mat.  
 
2. Erbjöds du kompensation? 
A. Nej. 
B. Ja, de körde hem maten till mig.  
C. Nej.  
D. Nej. 
E. Nej. 
F. Nej. 
G. Nej. 
H. Nej. 
I. Ja, jag erbjöds att få en större pommes frites, eller gratis glass. 
J. Nej. 
 
3. Hur reagerade du vid det misslyckade kundbesöket? 
A. Jag blev irriterad. 
B. Blev först arg och irriterad men var nöjd med deras service då de körde hem maten till mig.  
C. Jag blev väldigt irriterad. 
D. Jag kände mig besviken. 
E. Jag blev irriterad, också över att de inte bad om ursäkt. 
F. Jag blev irriterad över deras bristande rutiner. 
G. Jag kände mig irriterad. 
H. Blev lite irriterad. 
I. Jag blev först irriterad, men sedan glad för den kompensation jag fick. 
J. Kände mig irriterad och besviken. 
 
4. Vilka faktorer får dig att återvända till McDonalds trots misslyckande besök? 
A. För att det går snabbt och för att jag är hungrig. 
B. För att man vet vad man får, men också den sociala skäl, att gå dit så barnen får leka.  
C. För att det går snabbt. 
D. För att det är gott och prisvärt. 
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E. Får att det går snabbt och man vet vad man får. De har god mat och mycket att välja på, 
finns hälsosamma alternativ. Barnen gillar det.  
F. För att det går snabbt, och är tillgängligt och praktiskt. 
G. Barnen gillar det och det är även en social grej att äta ute.  
H. För att man vet vad man får och de har bra öppettider. Glassen är bra.  
I. För att maten är god mat. Det är enkelt och snabbt. 
J. För att det går snabbt och är relativt billigt.  
 
5. Vad skulle vara en orsak till att du väljer att inte återkomma som kund till 
McDonalds? 
A. Att jag hittar djur i maten.  
B. Att jag får ett hårstrå i maten.  
C. Dålig kvalité på maten, som gör mig sjuk. Eller att jag inte skulle bli betrodd vid klagomål. 
D. Att jag insjuknar på grund av maten. 
E. Att jag hittar något olämpligt i maten, som exempelvis något djur. Att jag blir matförgiftad 
eller ett otroligt dåligt bemötande. 
F. Att jag hittar något äckligt i maten. 
G. Ett otrevligt bemötande eller att jag hittar djur i maten.  
H. Något ohygieniskt eller djur i maten.  
I. Att jag får djur i maten.  
J. Att jag blir illa behandlad.  
 
 


