
Burgaren flyger till stranden i sommar - McDonald's och foodora i 
världsunikt samarbete 
 
McDonald’s och foodora påbörjar idag ett gemensamt test med drönarleveranser. 
Drönaren Droona kommer att användas för att leverera mat från McDonald's 
restaurang i Gustavsberg direkt till gästerna på stranden vid Grisslinge Havsbad, ca 
en och en halv kilometer från restaurangen. McDonald’s har erbjudit gästerna 
möjligheten att få maten levererad sen 2018. Nu tar McDonald’s leveransen av en 
måltid till helt nya höjder genom att kroka arm med foodora som står för tekniken. 

 
Testerna påbörjas idag utanför Stockholm. Startplatsen för leveranserna är intill McDonald’s 
restaurang i Mölnvik på Värmdö och slutdestinationen är Grisslinge Havsbad, där en platå 
har byggts upp avsedd för Droona. Strandbesökarna kommer inom två veckor kunna beställa 
mat direkt från stranden från McDonald’s genom foodora app, då leveransfunktionen genom 
Droona kommer vara synlig i appen.  

 
2018 började McDonald’s och foodora samarbeta för att erbjuda fler människor möjligheten 
att äta på McDonald’s, oavsett var de befinner sig. Att få maten levererad blev snabbt mycket 
populärt och uppfattas idag som ett bekvämt och enkelt sätt att besöka McDonald’s. 
- Bekvämlighet blir allt viktigare för våra gäster och idag kan McDonald’s gäster enkelt 

beställa och betala sin måltid direkt i McDonald’s app. Gästerna väljer om de vill ha 
maten serverad vid bordet på en McDonald’s-restaurang, utburen till sin bil eller varför 
inte plocka upp sin mat i drive-thrun. Att nu kunna beställa sin måltid på en strand 
genom foodoras app och sen få maten levererad med drönare känns fantastiskt 
spännande, säger Joachim Knudsen, VD på McDonald’s i Sverige 

 
foodora vill genom drönarleveranser nå alla svenskar. Idag kan bolaget nå 95 procent av 
Sveriges befolkning och med hjälp av drönare kan fler människor på landsbygden erbjudas 
snabb hemleverans av samma mat och produkter som boende i städer. foodoras ambition är 
att kunna leverera allt, överallt under dygnets alla timmar.  
 

- Det känns väldigt roligt att McDonald's vill kroka arm med oss och foodoras innovationer 
inom logistik. Både vi och McDonalds vill leda förändringen framåt i Sverige. Vi vill göra 
det möjligt med snabba leveranser till alla i Sverige. Det ska inte vara skillnad om man 
bor i Göteborg eller en mindre ort i norra Sverige, säger Hans Skruvfors, koncernchef 
foodora. 

 
Den ökade bekvämligheten med att få sin måltid levererad har snabbt blivit mycket populärt i 
Sverige och idag erbjuder McDonald’s tjänsten på 120 restauranger runt om i Sverige. 
Drönarleveranser är dock helt nytt för restaurangkedjan. 

- Att få en god måltid serverad på ett bekvämt sätt är det absolut viktigaste för våra 
gäster. Och därmed det viktigaste även för oss. Jag är helt övertygad om att gästerna 
på Grisslinge Havsbad uppskattar möjligheten att få en god måltid levererad direkt till 
stranden, säger Linnéa Andersson, marketing manager, McDonald’s i Sverige  

 
Om Droona 
Räckvidd: 2 kilometer. Kommande Droonas som testas inom kort, har längre räckvidd. 
Hastighet: 10 meter per sekund 
Flyghöjd: 120 meter 
Lastvikt: 2,7 kilo 
  

  
 

https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/mcdelivery.html
https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/location/159.html
https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/location/159.html
https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/mer-pa-mcds/appen.html

