
 

 

Om McDonald’s i Sverige 

Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta restaurangerna ägs och drivs 
lokalt av egna företagare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, 
preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs 
mer på www.mcdonalds.se eller följ oss på Twitter, Facebook och Instagram. 

 
 

45 nya jobb när McDonald’s öppnar ny restaurang i 
Mörtlösa  
Idag slår dörrarna upp för en ny McDonald’s restaurang i Linköping, Mörtlösa. Öppningen innebär 
45 nya jobbtillfällen i regionen. Restaurangen är utrustad med ett modernt beställningssystem 
både i restaurang och i den dubbelfiliga drive-thru vilket ger burgare på beställning, minimalt med 
matsvinn och ännu bättre service. Bakom etableringen står franchisetagaren Carina Eriksson och 
nytillskottet blir hennes åttonde restaurang i Östergötland.  

Nu får Linköping en helt ny, modern McDonald’s-restaurang med 100 sittplatser och tvåfilig drive-
thru. Den nya restaurangen är utrustad med det senaste beställnings- och tillagningssystemet som 
ger gäster möjlighet att beställa mat genom digitala skärmar och skickar gästens order direkt till 
köket. Maten tillagas vid beställningstillfället vilket innebär en godare matupplevelse för gästerna 
och håller matsvinnet under 1%.  

- Det känns fantastiskt kul att vi äntligen öppnar i Mörtlösa. Med en modern restaurang, 45 
fantastiska medarbetare och en utökad drive-thru kommer vi kunna erbjuda våra gäster en 
mat- och serviceupplevelse i högsta klass helt anpassad efter tiden vi lever i, säger Carina 
Eriksson, franchisetagare för McDonald’s. 

McDonald’s var först med drive-thru i Sverige och på den nya restaurangen i Mörtlösa har man nu 
byggt Linköpings första tvåfiliga McDrive som gör det möjligt att hantera 175 bilbeställningar per 
timme. Det gör att det går ännu snabbare att beställa och få sin mat.  

- Genom vår tvåfiliga McDrive kan vi hantera dubbelt så många beställningar som enfiliga 
drive-thrus. Det ger oss kapacitet att markant öka tillgängligheten för våra bilburna gäster, 
vilket känns extra bra i dessa tider när många av våra gäster besöker oss just på det sättet, 
fortsätter Carina Eriksson. 

I Mörtlösa har man också installerat flera ultrasnabba laddstolpar för elbilar, vilket är en del av 
McDonalds nationella satsning för att stärka laddinfrastrukturen i landet och bidra till ett fossilfritt 
resande för McDonald’s gäster. Målet är att man ska kunna åka från norr till söder utan att behöva 
oroa sig för att bilen ska ladda ur. Laddstolparna i Mörtlösa kan leverera upp till 150kW, vilket 
minskar laddningstiden rejält. Att ladda upp till 100km går från 30 till 10 minuter. 

McDonald’s i Mörtlösa blir Carina Erikssons åttonde restaurang. Carina blev utsedd till Årets Ledare 
under Mottalagalan 2019 där hon hyllades för sitt engagemang och drivkraft. 

För mer information, kontakta: 
Carina Eriksson, Franchisetagare McDonald’s i Linköping, Motala, Ödeshög och Mjölby 070-870 63 68 
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