~ Vårt hållbarhetsarbete ~

Burgare för burgare
Matfilosofi

à la MAX
Snabbmat

Vårt mål:
så lite klimatpåverkan
som möjligt

Hälsa

mera!
Vi gillar olika
4 olika färger av kött

En grön familj
det svänger om

Klimatkompensera
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Max är ett familjeägt företag med en stolt historia som Sveriges äldsta
hamburgerkedja. Precis som vi var först med att introducera hamburgare
på den svenska marknaden är vi etta på bollen att ha Sveriges grönaste
burgarmeny. Det kan låta som en paradox för några som byggt hela sitt
företag på att göra de godaste köttburgarna, men för oss är det ett naturligt
steg på vägen till att bli bäst i klassen på hållbarhet. Eftersom vi är en del av
problemet, behöver vi också vara en del av lösningen. För oss är det viktigt
att agera ansvarsfullt och vi är gärna ett föredöme för andra som vill agera
klimatsmart. På kommande sidor kan du läsa om vad vi gör idag för att nå
våra högt ställda mål men också vad vi gör imorgon för att bli ännu bättre.
Framtiden då? Hos oss ska det vara enkelt, snabbt och gott oavsett vilket
protein du föredrar. Vi kommer fortsätta att göra Sveriges godaste hamburgare men vårt mål är att andelen klimatsmarta burgare som säljs ska
öka. Och vi är en god bit på väg, en burgare i taget.
Med vänliga hälsningar,

Alltid på tapeten
Vårt miljöarbete är ett ständigt
pågående projekt. Det rymmer stort
såväl som smått. Allt ifrån att se över
vår energiförbrukning till att minska
användandet av kemikalier. Vi arbetar
med att minska vårt matsvinn till noll,
minska användandet av kartong och
att använda våra maskiner effektivt.
Dessutom har vi totalt batteriförbud
i våra leksaker. Bara för att nämna
några saker.

Richard & Christoffer Bergfors,
VD och vice VD

Häng med på vår tidsresa

mot en hållbar utveckling

1968 öppnar vi vår första hamburgerrestaurang i Gällivare. Redan då var hållbarhet och
ansvarsfullt företagande en hjärtefråga för oss. Det här är några milstolpar på vägen.

Vi lanserar
Delifresh –
en meny med
hälsosamma
alternativ.

Vi blir första restaurangkedjan i världen
som klimatmärker
menyn och klimatkompenserar från
jord till bord.

Vi börjar
samarbeta
med Samhall.

2003

Vi tar initiativet till
Angeredsutmaningen –
ett projekt för att försöka
lösa integrationsfrågan.
Vi börjar
återvinna
mer effektivt.
Frityrolja blir
till exempel
biodiesel.

Vi blir första
restaurangen
med Nyckelhålsmärkt meny.

Femdubblar utbudet av
vegetariska alternativ
på menyn och lanserar
en burgare som är helt
vegansk.
Tillsammans med Tesla
bygger vi de första superchargerstationerna i
Sverige.

Vi går över till 100%
vindel och bygger
fler energieffektiva
restauranger.

2008

2010

2012

2014

2016
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Matfilosofi à la Max
Kalla oss gärna petiga. Vi
kompromissar aldrig med
den goda smaken.

En grön familj det svänger om
Vi reste jorden runt, åt hamburgare, testade vegokött och provlagade, provlagade, provlagade.
Resultatet är en grön familj som gjort dundersuccé.

Säg hej till vårt gröna gäng:

Vår filosofi ända från start har varit
att göra hamburgare i världsklass.
Denna höga ambition gäller såklart
även när vår meny nuförtiden består
av så mycket annat än just traditionella
hamburgare. Att leva efter den filosofin
gör att vi är supernoga med vilka råvaror och ingredienser som får läggas
mellan två bröd.

BBQ Sandwich
(vegansk)

Goda klimatsmarta alternativ
Nötkött är en av vår tids stora klimatutmaningar. Därför är det viktigt att kunna
erbjuda fler goda klimatsmarta alternativ. Vi har arbetat hårt för att ta fram
de nya vegoburgarna. Vi vill vara säkra på att leva upp till löftet om Sveriges
godaste burgare, oavsett om de innehåller rött, vitt, blått eller grönt kött.
Vi är otroligt stolta över resultatet och hoppas att vi kan inspirera andra att
följa efter.

Crispy Mexican-burgare
(lakto ovo)

Halloumiburgare
(lakto ovo)

Greenburgare
(lakto ovo)

Way Out West är festivalen som
utmanat köttnormen med att bara
servera vegetarisk mat. Tummen
upp för dem!

Greenburgare junior –
familjens minsting,
perfekt för småknattar
(lakto ovo)

Halloumisallad
(lakto ovo)

Våra höga mål var för låga

Med Green-familjen femdubblade
vi våra vegetariska alternativ.

Vårt mål när vi lanserade Green-familjen var att var femte beställning ska
vara något annat än rött kött år 2020. Våra gäster uppskattade de nya
familjemedlemmarna så mycket så vi höjer ambitionen till att var tredje
måltid ska vara vitt, blått eller grönt kött.

Max öppnar på Way Out West
Vi vill självklart att fler ska upptäcka
våra goda vegoburgare. Och många
får tillfälle i sommar. Då kommer
vi med bra musik och goda vänner
som sällskap och gör entré på
Way Out West. Mitt i Slottskogen
mellan 11–13 augusti hittar du för
första gången i världshistorien en
vegetarisk Max-restaurang.
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”Max visar vägen med sitt
hållbarhetsarbete. Deras
tydliga värderingar och
engagemang stämmer i
mångt och mycket överens
med våra. Vi är väldigt
glada och stolta över att de
har tackat ja.”
Patrick Fredriksson,
festivalansvarig på Luger

Gul och blå, det kan du ge dig på
Att välja svenskt kött och kyckling är en självklarhet för oss. Vi är faktiskt den
enda rikstäckande hamburgerkedjan som bara serverar svenskt kött och kyckling och vi var först i branschen att ansluta oss till den frivilliga ursprungsmärkningen ”Kött från Sverige”. Det finns många goda skäl att välja svenskt kött.
Vi vill stötta våra svenska bönder och en levande landsbygd samt servera mat
som våra gäster kan känna sig trygga med. Sverige är dessutom bland de bästa
i världen på djurskydd och vi har lägst antibiotikaförbrukning i EU.

Burgarfärger

Fisk

Vego

Fågel

Nötkött
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Vi gillar olika

”Fråga vad den funktionshindrade kan
istället för vad den inte kan”

Människor är olika. Och för oss är det viktigt att alla ska
känna sig välkomna och att ingen diskrimineras.
Vi har under lång tid målinriktat arbetat för att ta vara på varje individs möjligheter. En funktionsnedsättning kan bli en funktionsmöjlighet och en mångkulturell miljö kan driva fram nya lösningar och ökad innovation.
Det har visat sig särskilt värdefullt att utbilda våra chefer i att se möjligheter
snarare än hinder hos våra medarbetare. Som en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare vill vi bidra till en arbetsmarknad som är öppen för alla oavsett
bakgrund, kön, härkomst eller förmåga. Vi arbetar löpande med jämställdhet
och mångfald, men 2015 tog vi några extra steg framåt i vårt arbete genom att
sjösätta en ny jämställdhets- och mångfaldsplan samtidigt som vi åkte på en
Sverigeturné och utbildade alla våra chefer i dessa frågor.

Vi arbetar löpande
med jämställdhet och
mångfald.

150 Samhallare har blivit Maxare.

!
På Max har vi som mål
att varje restaurang ska
ha minst en anställd
med någon form av
funktionsnedsättning.

Employee satisfaction index (ESI) 0–100%

100

96

Och fler ska det bli!

syn på mig själv. Jag tror att alla
människor mår bra av att känna att
de är del av någonting, säger Lasse.
Lasse tror att det allra största hindret för en arbetsgivare att anställa
funktionshindrade är okunskap.
Om man inte vet vad autism,
ADHD eller Downs Syndrome
innebär är det svårt att veta hur
man ska bemöta dessa individer.
På Max utbildas alla chefer för att
kunna bemöta och anpassa arbetet för funktionshindrade. Lasse
känner att han har bemötts med
förståelse och fått stort stöd från
Max sida. Att Lasse har dyslexi
löser man genom att ha olika
färgkoder på städartiklarna.

Vad betyder ditt jobb för dig?
– Det betyder otroligt mycket.
Tack vare mitt jobb har jag har fått
ett socialt liv. Mina arbetskamrater
och mina kunder betyder väldigt
mycket för mig. Och sedan ska
man inte glömma den ekonomiska
biten. Den är jätteviktig. Jobbet har
gett mig självkänsla och en positiv

– Min dyslexi gör att jag behöver få
instruktioner visade för mig istället

... till dig som arbetsgivare:
• Utbilda alla chefer.
•F
 råga vad den funktionshindrade kan istället
för vad den inte kan.

97
Vår ambition är att du
som gäst ska trivas lika
bra som våra medarbetare. För de trivs jättebra.
Och vi hoppas att deras
arbetsglädje märks i
mötet med dig.
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Rådet kommer från Lasse
Andersson. Han om någon
borde veta. Efter 50 olika
praktikplatser och 12 år
som arbetslös fick han jobb
på Max genom ett samarbete med Samhall.
Sedan 2006 är han restaurangvärd på Max i Piteå.

för att läsa en instruktionsbok.
Och min ADHD gör att jag vill ha
en instruktion i taget.
Lasse önskar att fler funktionshindrade får chansen till ett jobb. Då
måste fler följa Max fotspår.
–För 10 år sedan var jag en av de
första med att ha ett funktionshinder
på Max, men nu är det mer än
hundra som har anställts. Det känns
bra att få vara med på den här resan.

Lasses bästa tips...

NÖJDA MEDARBETARE
95

År 2014 År 2015

ESI sammanfattar arbetsklimatet i en arbetsgrupp.
Indexet innehåller 11 frågor och berör frågor som
respekt, förtroende, påverkan, uppföljning med mera.
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Sedan december 2014 har vi,
tillsammans med våra gäster,
samlat in 3 226 000 kr till
SOS Barnbyars katastrofarbete i
Syrien. För varje krona en gäst lagt
i våra bössor har vi lagt en till. Tack!

•H
 a en mentor som kan stötta dig som arbetsgivare
när du behöver råd och guidning – Max samarbetar
med Samhall som fungerar som ett stöd.
•M
 ånga funktionshindrade har svårt att jobba
självständigt. Ta fram en plan för hur arbetet
ska fungera.

... till dig som är funktionshindrad:
•V
 ar ärlig och berätta om ditt funktionshinder för
dina arbetskamrater – det är svårt att kräva
förståelse om omgivningen inte vet.
•B
 erätta hur du vill ha det för att du ska kunna
göra ditt jobb.
•D
 u blir lätt ditt funktionshinder ”det här kan
jag inte”. Våga utmana dig själv. Självförtroende
föder självförtroende.
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Snabbmat

Hälsa

Mångas bild av snabbmat är att den är ohälsosam,
då har man inte besökt oss. Oavsett om du följer några
speciella kostråd så ska du alltid kunna hitta god mat
just för din smak.

Minsta möjliga svinn
Noll svinn. Det kan låta som en utopi, men det är faktiskt
vår målsättning.
Vi har minimalt med svinn i våra kök och återvinner material och energi
så långt det bara går. Våra förpackningar ska vara så hållbara som möjligt.
Och där det går skippar vi förpackningar helt, som till exempel till barnmåltiden. Redan idag består våra förpackningar till stor del av nedbrytbara
material. Detta tillsammans har minskat vårt avfall med 70 % på 10 år,
men siktet är så klart inställt på 100 %.

Redan 2003 började vi erbjuda våra gäster mer hälsosamma produkter. Då
lanserade vi vår Delifresh-meny med lite fett men med massor av smak. 2011 blev
vi den första restaurangkedjan som certifierades med Nyckelhålet på restaurang.
Under årens lopp har menyn fått sällskap av många fler alternativ för dig som är
noggrann med vad du stoppar i dig. Vårt mål är att du ska kunna äta hälsosammare på Max än vad du gör hemma.

Bock och tack!

“Mattrender skiftar snabbt. Lite kolhydrater. Mycket fett.
Mycket kolhydrater. Lite fett. Vårt sätt att följa de snabba
skiftningarna är att möta våra gäster med stor flexibilitet.
Hur du vill ha din mat är det bara du som vet. Vill du ta
bort osten? Köpa extra bacon? Eller lägga till dressing?
Berätta det för oss så ser vi till att du får det på ditt sätt.
Vår flexibilitet är ingen trend, utan en självklarhet.“
Jonas Mårtensson,
Max Chefskock

Det är alltid kul när vårt hållbarhetsarbete får uppmärksamhet och får ta emot priser.
Det här är några:

2009

The Green Award

Är du noggrann med vad du stoppar i dig?
Prova snabbmat från Max.

2010

2011

2012

Visa Vägen-priset
– Samhall

Arla Guldko
– för miljöarbete

St Julian-priset

Grand Deluxe
– för dig som vi ha hög fettoch proteinhalt

Low carb
– för dig som vill ha mindre
kolhydrater

Sustainable
Brand Index
– branschbäst
sex år i rad

Max prisas för vegoburgare
Vår satsning på vegoburgare har
utsetts till ”Årets insats inom hållbart
varumärkesbyggande” i Sustainable
Brand Index, Skandinaviens största
varumärkesundersökning med fokus
på hållbarhet.

Delifresh
– för dig som vill ha mindre
fetthalt

2011
–
2016

“Vi är otroligt glada över den här utmärkelsen och
ännu gladare över den succé som vegoburgarna har
blivit. Green-familjen är Max mest framgångsrika
lansering någonsin, både vad gäller uppmärksamhet
och försäljning. Att vi skulle kunna få så många att
välja vego var mer än vi hade vågat hoppats på.“
Christoffer Bergfors,
Max Sverigechef
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Klimatkompensera
mera!

Max klimatkompensation – så funkar den
Först mäter vi vår klimatpåverkan för att få koll på hur mycket vi släpper ut. Sedan klimatkompenserar vi alla
utsläpp i Plan Vivo-certifierade trädprojekt. I praktiken innebär det att småbrukare i Malawi och Uganda, som
drabbas hårt av klimatförändringar, får hjälp att kombinera jordbruk med trädplantering. Och träd har många
fördelar!
1. Träd binder mängder av
koldioxid som lagras i trädet. Dessutom tar de
djupa rötterna upp näring och binder vatten. Man
kan säga att träd återställer både klimatet och
utarmade jordar.

Som första restaurangkedjan i världen började vi redan
2008 att klimatmärka vår meny och klimatkompensera
för hela produktionskedjan, från jord till bord.
Vi planterar träd som kompensation för de koldioxidutsläpp som vår mat
orsakar. Det låter krångligare än vad det är. Vad vi gör är helt enkelt att se
till så att våra utsläpp tas upp eller minskas på en annan plats.

5. Genom skogsjordbruket bevaras
den biologiska
mångfalden.
Djurliv, fåglar och
insekter trivs.

Vårt mål: så lite klimatpåverkan som möjligt
VÅRT KLIMATFOTAVTRYCK

Vi försöker hitta sätt som gör att
vi kan växa och öka vår omsättning utan att vår klimatpåverkan
växer lika mycket. Det kallas för
frikoppling. Vi tror att vår stora
Green-lansering är ett viktigt steg
på vägen för att nå detta mål.

Mat övrigt
2%
1%

4%

24%

Transporter, resor,
hemleveranser
3%

Nötkött
El, värme

66%*
*jmfr. 73% 2014

Avfall, köldmedia

Hela vår klimatanalys
hittar du på:
max.se/ansvar

Förpackningar

2
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CO2

CO2
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4. När småbrukaren kan leva på sitt
lantbruk ges möjlighet att bo kvar
på landsbygden,
istället för att söka
sig till de redan
överbefolkade
städerna.

CO2

CO
2

2. Trädplantering
skapar arbetstillfällen och ger
småbrukarna fler
inkomstkällor. Då
får de råd att betala
barnens skolavgifter, investera i sina
hem och ta sig ur
fattigdom.
3. Träden ger frukt
och mat att äta
och sälja, foder till
djuren och tillgång
till ved. Tas ett träd
ned, planteras ett
nytt. Precis som i
Sverige.

Vårt klimatfotavtryck fördelat på olika ingredienser respektive områden för år 2015 (ton CO2e).
Klimatpåverkan analyseras och baseras på The Greenhouse Gas Protocol.

Hittills har vi planterat 1 000 000 träd i Afrika

Fyra olika färger av kött
Nötkött är vår största klimatbov –
och utmaning. Därför arbetar vi fokuserat med att förändra bilden av vad
en hamburgare kan vara. För oss kan
den vara blå, grön, vit och röd. Vårt
mål är att öka andelen beställningar
med grönt, vitt och blått kött.

Innan

Idag

(2015)

Vårt mål

(Mars 2016)
12%

(2020)

24%

33%

Nötkött
Fisk

vilket motsvarar över 3 500 fotbollsplaner.

Vego
88%
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76%

67%

Fågel

Småbrukaren Ester Tsegula från Malawi.

Wikströms, Uppsala
Trycksak. Licens 3041 0051

Psst... Vänd blad och kolla in vårt hållbarhetsarbete!

