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Abstract 
 

Den här uppsatsen synliggör snabbmatsbranschen och grundar sig på intervjuer med individer 

som arbetar på en snabbmatsrestaurang. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur de anställda 

upplever sin arbetsmiljö. Faktorer som beaktas är att de anställda individerna är i 20 års 

åldern. Studiens tillvägagångssätt har till stor del varit genom kvalitativ metod. Bakgrunden 

till studien beskriver snabbmatsbranschen, teorierna handlar om hur anställda agerar i en 

organisation. I tidigare forskning beaktas hur arbetsgruppen fungerar.  Resultatet visar på hur 

den formella strukturen påverkar den informella kulturen mellan de anställda på restaurangen. 

Det som även kan konstateras är att många anställda upplever att det finns en maktkamp på 

arbetsplatsen. 

 

Sökord: arbetsmiljö, snabbmatsbranschen, anställda. 
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Förord 
 

Jag har valt att genomföra en undersökning på en snabbmatsrestaurang för att belysa den 

formella strukturens påverkan på den informella kulturen somt hur de anställda upplever 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Min nyfikenhet grundar sig på egen erfarenhet av att arbeta på 

en snabbmatsrestaurang. 

 

Här vill jag tacka min handledare Åke Nilsén som guidat mig genom uppsatsskrivandet. Jag 

vill även tacka mina informanter som berättat hur det är att arbeta på en snabbmatsrestaurang 

och gett mig möjligheten att genomföra min studie. För övrigt vill jag även tacka alla i min 

omgivning som har stöttat och lyssnat på mig genom mitt uppsatsskrivande.  
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1. Inledning  
 

Den här uppsatsen handlar om hur de anställda på en snabbmatsrestaurang upplever sin 

arbetsmiljö. Jag tar hänsyn till att det är unga personer runt 20års åldern som arbetar inom 

snabbmatsbranschen. Idén till uppsatsen grundar sig på min nyfikenhet samt på observationer 

som jag har gjort tidigare när jag arbetat på en snabbmatsrestaurang. Det som även legat till 

grund för min uppsats har varit att jag har hört att snabbmatsbranschen har en hög 

personalomsättning samt att den domineras av tonåringar, vilket har lett till att jag börjat 

reflektera över hur arbetsklimatet ser ut på en sådan arbetsplats samt hur de anställda upplever 

sitt välbefinnande. Jag har valt att forska kring snabbmatsbranschens inverkan på ungdomar 

då jag har erfarenhet utav att arbeta inom snabbmatsbranschen samt känner andra som har 

arbetat på olika snabbmatsrestauranger. När jag började arbeta på snabbmatsrestaurangen 

märkte jag att det fanns en struktur och en makthierarki på arbetsplatsen. Ungdomarna som 

hade arbetat där en lång tid umgicks med varandra på fritiden och tillrättavisades inte lika ofta 

som de resterande när de arbetade om någon hade gjort något fel. Den andra gruppen bestod 

av ungdomar som hade arbetat där lika lång tid, men ingick inte i den gemenskapen och blev 

mer bedömda samt tillrättvisade på arbetsplatsen. De personer som ingick i gemenskapen 

hade förtur när det kom till exempel till att få många arbetstimmar medan de andra fick 

väldigt få timmar. Det jag även märkte under mina tre år, var att många slutade i grupper, det 

vill säga att de inte slutade själva utan det var oftast en grupp som slutade. Paradoxen var att 

personerna kom själva tillbaka till arbetsplatsen förr eller senare, vilket leder mig in på den 

övergripande frågan; Hur är arbetsmiljön på en snabbmatsrestaurang?  

 

Uppsatsens områdesgrupp är ungdomar där forskningsfältet består av en 

snabbmatsrestaurang. Genom forskningen hoppas jag dels kunna ta reda på om de anställda 

blir påverkade av snabbmatsbranschens formella struktur. Jag hoppas även att uppsatsen 

lyckas belysa den informella kulturen på arbetsplatsen bland de anställda. Jag började min 

forskning med utgångspunkt i egen erfarenhet som jag fick när jag arbetade på 

snabbmatsrestaurangen.  
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1.1 Syfte 
 

Syftet med den här undersökningen är att belysa arbetsmiljön på en snabbmatsrestaurang. För 

att finna hur snabbmatsbranschen påverkar sina anställda utgår jag ifrån dessa frågor: 

 
• Hur upplever de anställda den formella strukturen på arbetsplatsen? 

• Vad påverkar den informella sammanhållningen på arbetsplatsen? 

 

1.2 Problemformulering 
 

Undersökningens problemformulering är att finna på vilket sätt snabbmatsbranschens 

formella struktur påverkar de anställda. Uppsatsen ska belysa den informella kulturen hos en 

snabbmatsrestaurang i en stad i västra Sverige. Studien grundar sig på ungdomarnas 

subjektiva uppfattningar och upplevelser gällande deras gemenskap, både när det gäller till 

arbetsplatsen men även till deras arbetskollegor. Med andra ord är den sociologiska 

relevansen i uppsatsen att jag försöker se hur de anställda uppfattar arbetsgruppen på 

restaurangen samt arbetsmiljön. 

 

 

1.3 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i tio kapitel för att läsaren ska förstå hur undersökningen har gått 

tillväga.  

 

- Kapitel 1 tar upp inledning, syfte, problemformulering samt disposition. 

- Kapitel 2 är uppsatsens bakgrund och handlar om snabbmatsbranschens formella 

struktur.  

- Kapitel 3 behandlar relevanta teorier om organisationer och hur individer agerar. 

- Kapitel 4 innehåller tidigare forskning om arbetsgruppen, ungdomar samt gruppen. 

Kapitlet beskriver den informella kulturen på en arbetsplats. 

- Kapitel 5 tar upp studiens tillvägagångssätt. 

- Kapitel 6 presenteras resultatet i tre kategorier den formella strukturen, informella 

kulturen samt arbetsgruppen. 
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- Kapitel 7 innefattar en analys av resultatet där bakgrunden, teorierna samt tidigare 

forskning återkopplas. 

- Kapitel 8 behandlar en diskussion om resultatet och analysen. 

- Kapitel 9 handlar om förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund  
 
Följande avsnitt beskriver bakgrunden till min uppsatts. Jag beskriver snabbmatsbranschens 
utveckling där fokus ligger på de anställda på lokal nivå. Bakgrunden tar även upp den 
formella strukturen i snabbmatsbranschen. För att läsaren ska få en helhetsbild hur 
snabbmatsbranschen är utformad har jag valt att ta med Mc Donald´s värderingar som 
underlag för min uppsats, då det är den enda kedjan som beskriver sina värderingar utifrån 
sina medarbetare.  
 

2.1 Snabbmatsbranschen 

Enligt journalisten Eric Schlosser (2001) introducerades snabbmaten i det amerikanska 

samhället. Det hela började med varmkorv och hamburgarestånd i södra Kalifornien (USA) 

som sedan utvecklades och expanderade till att bli industrier. År 1970 beräknades det att de 

amerikanska invånarna spenderade cirka 6 miljarder dollar på snabbmat, 31 år senare, det vill 

säga år 2001 var det uträknat att summan var uppe i 110 miljarder dollar. Den vanligaste 

proceduren vid att köpa snabbmat kan summers följande enligt Schlosser (2001): gästerna 

öppnar dörrarna och omfamnas av luften, ställer sig i kön, tittar på menytavlorna eller 

bilderna som oftast är ovanför kassadisken, gör sin beställning, betalar för sin mat, observerar 

hur tonåringarna iklädda i uniform trycker in beställningen, får maten sedan på en plastbricka 

omlindad i färgglad kartong eller papper (Schlosser, 2001, s. 13). Med andra ord kan 

snabbmat ses som en rutinmässig handling för individerna. Den enorma tillväxten i 

snabbmatsbranschen har medfört förändringar i det amerikanska samhället. Från år 1973 och 

25 år framåt kom rekordmånga kvinnor ut i arbetslivet. Kvinnorna styrdes av mindre 

feministiska värderingar och tänkte mindre på att tjäna pengar. Sociologerna Carmen Sirianni 

och Camereon Lynne Macdonald konstaterande att den mängd med kvinnor som trädde in på 

arbetsmarknaden under denna period medförde ett ökat behov av tjänster som just 

hemmafruar traditionellt sätt utförde. Med andra ord ökade behovet på arbetsmarknaden bland 

annat när det kom till tjänster som städning, matlagning samt omvårdnad av barn. I takt med 

det ökade behovet av dessa tjänster expanderade branschen, studier visar att ungefär en av åtta 

personer har någon gång jobbat på Mc Donald i Förenta Staterna (Schlosser, 2001, s. 14-15). 

 

Snabbmatsbranschen grundades av män som arbetade sig uppåt. Majoriteten av dessa 

personer besatt ingen akademisk utbildning utan tog risker och började med praktiskt taget 

ingenting men arbetade hårt. Vid expansionen av branschen industrialiserades 

restaurangköket, vilket innebar att snabbmatskedjorna kunde förlita sig på outbildad och 

lågavlönad arbetskraft. Tidigare studier har visat att snabbmatsbranschens arbetskraft 
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domineras av tonåringar i bland annat USA. Utav alla arbetstagare inom snabbmatsbranschen 

är cirka två tredjedelar under tjugo år.  Det här innebär att det är tonåringar som driver de 

olika restaurangerna, forskningen visade även att de biträdande cheferna och cheferna var i de 

övre tonåren (Schlosser, 2001, s.99). ”Istället för att förlita sig på en liten, stabil, välavlönad 

och välutbildad arbetskraft söker snabbmatsbranschen deltidsanställda, okvalificerade 

arbetare som är villiga att acceptera låga löner” (Schlosser, 2001, s.99).  Inom 

snabbmatsbranschen har tonåringar ansetts som den bästa arbetskraften då de är mindre 

kostsamma. Arbetstagarnas unga ålder och oerfarenhet gör att de är lättare att kontrollera. 

Enligt tidigare forskning har snabbmatsbranschens anställningspolitik visat att ett samband till 

löpande band system (Schlosser, 2001, s.99). Det innebär att det endast behövs ett fåtal 

anställda för att nå en massproduktion med hjälp av innovativ teknologi och billiga råvaror 

(Schlosser, 2001, s.100). ”Genomströmningen handlar först och främst om hastigheten i 

sammansättningen, om att göra saker snabbare i syfte att göra mer” (Schlosser, 2001, s.100). 

Enligt sociologen Robin Leidner blir arbetarna mer utbytbara om företagsledningen 

bestämmer hur varje arbetsuppgift ska utföras. På så vis är företaget inte beroende av 

arbetstagarnas färdigheter utan istället byggs allt in i driftsystemet. Med andra ord är systemet 

uppbyggt på att arbetsuppgifterna inte kräver någon yrkeserfarenhet, på så sätt kan arbetarna 

lätt ersättas menar Leidner. Förklaringen till varför majoriteten av arbetskraft inom 

snabbmatsbranschen består av tonåringar, är för att industrin utgår ifrån att tonåringar bor 

hemma och på så sätt har råd att arbeta för en låg lön (Schlosser, 2001, s.101-102). ”Ett jobb 

på en snabbmatsrestaurang blev en rit på väg till vuxenvärlden, ett första jobb som man snart 

lämnade bakom sig för något bättre” (Schlosser, 2001, s.102).   

 

Enligt tidigare forskning har fokus lagts på köksutrustningen inom snabbmatsbranschen då 

ledningen inom branschen menar på att utrustningen ska vara intuitiv så att arbetaren har 

lättare för att utföra arbetsuppgiften, med andra ord ska utrustningen vara så simpel att 

använda att det endast går att göra rätt och felaktiga handlingar elimineras. Syftet är att 

ledningen ska slippa utbilda personalen grundligt. Produktionen inom snabbmatsbranschen är 

konstruerad genom att det är utrustning som anger tempot för processen, det vill säga hur 

snabbt arbetaren ska prestera (Schlosser, 2001, s.103). Studien av Eric Schlosser (2001) 

visade på att snabbmatsbranschen strävade efter nollutbildning som var ett ideal. Detta 

innebär att bilder används istället för skrivna instruktioner. Studien visar även att 

snabbmatsindustrin investerar i forskning som ska utveckla metoder/utrustning för att uppnå 

idealet, det vill säga nollutbildning av de anställda (Schlosser, 2001, s.104). 
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Medelanställningen inom snabbmatsbranschen är ungefär mellan tre till fyra månader, den 

typiska arbetaren säger upp sig under den tiden eller får sparken (Schlosser, 2001, s.105). 

Enligt tidigare studier har endast en handfull arbetare lyckats klättra upp i hierarkin och 

majoriteten av arbetare saknar till stor del fast anställning. Konsekvenserna blir att arbetarna 

inte har någon större kontroll över sin arbetsplats samt inga större yrkeskunskaper. Med andra 

ord stannar inte dessa arbetare kvar utan jobbar endast där i några månader och går vidare till 

nästa jobb i Förenta Staterna (Schlosser, 2001, s. 17). Enligt Schlosser (2001) är barn 

målgruppen för marknadsföringen av snabbmat. Maten förbereds av personal som till viss del 

räknas som barn fast äldre. Författaren poängterar att industrin göder och livnär de unga 

(Schlosser, 2001, s. 21-22).  

 

Cheferna inom snabbmatsrestaurangerna lägger de anställdas arbetsschema, besitter makten 

att anställa och avskeda personal. Dock menar Schlosser (2001) att cheferna lägger ner 

mycket tid på att motivera sin personal. De försöker skapa team känsla hos varje tonåring 

(Schlosser, 2001, s.107). ”Arbetare som inte arbetar tillräckligt hårt, som kommer sent eller 

som är motvilliga att ta extra timmar inges känslan att de gör livet svårare för alla andra och 

att de sviker sina vänner och arbetskamrater” (Schlosser, 2001, s.107). För att motivera 

tonåringarna till att prestera hårdare brukar cheferna använda sig utav smicker enligt tidigare 

forskning. Smicker ses som en positiv stimulans och fungerar som ett erkännande, då många 

tonåringar inte får det hemifrån. Smicker har den inverkan på tonåringarna att de känner sig 

uppskattade genom deras arbetsprestation. Schlosser (2001) menar på att det är billigare och 

att ledarna slipper höja lönerna (Schlosser, 2001, s.107).  

 

Sociologen Ester Reiter kom fram till att arbetarna i snabbmatsbranschen värderade 

egenskapen lydnad som högst (Schlosser, 2001, s.108). Tidigare studier i USA har visat att 

barn som arbetar upp till 20 timmar i veckan under skolperioden kan använda sig utav sin 

arbetserfarenhet, men även lär känna sig bättre genom att deras karaktär byggs upp och de lär 

sig ta ansvar och har självaktning. Barn som jobbar mer än 20 timmar i veckan är den gruppen 

som är troligast att hoppa av skolan och inte fullfölja sin skolgång under deras tonårsperiod 

(Schlosser, 2001, s.115). Studien av Schlosser (2001) visade att majoriteten av alla tonåringar 

(som arbetade inom snabbmatsbranschen) som han intervjuade tyckte om sitt arbete. Dock 

fanns det klagomål gällande det monotona arbetet som gjorde att arbetet blev tråkigt. Det 

positiva med att jobba inom snabbmatsbranschen var att ungdomarna tjänade pengar, hade 

möjligheten att komma bort från både föräldrarna och skolan. På jobbet hade de möjligheten 
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att vara med sina kompisar. Sysslorna som tonåringarna tyckte mest om att göra var att stå i 

köket, många ungdomar ansåg att kassalinjen var mindre omtyckt (Schlosser, 2001, s.118). 

”Hur snabbmatsrestaurangens chef var som person avgjorde i stor utsträckning om arbetet där 

var en trevlig upplevelse eller ej” (Schlosser, 2001, s.118). Chefer som var bra kunde skapa en 

bra atmosfär på arbetsplatsen där arbetarna kände sig stolta. Ungdomarna uppmuntrades även 

av cheferna att ta tillvara på sin skolgång. Dåliga chefer var de personer som skrek på sina 

arbetare och ställde krav som var oresonliga (Schlosser, 2001, s.118). 

 

2.2 Mc Donald´s i Sverige 

Mc Donald´s i Sverige fokuserar på att förtydliga sina mål i verksamheten. Detta görs genom 

att företaget utvecklar sin verksamhet genom en kontinuerlig process. Företaget utgår ifrån att 

mål är väldigt viktigt att ha för att kunna nå visioner. Målen sätts högt vilket innebär att 

gränser överskrids men genom detta anser företaget att de kan utvecklas1. ”Det handlar om att 

kontinuerligt förändra, förbättra, att ompröva och förnya”2. Företagets målsättning delas upp i 

tre kategorier – nöjdare medarbetare, nöjdare gäster samt en förbättrad ekonomi. Dessa tre 

kategorier värderas lika mycket, det vill säga att alla dessa tre målen är lika viktiga. Deras 

resonemang är att de endast kan få nöjda gäster under förutsättning att medarbetarna får ta 

ansvar, trivs och utvecklas. De nöjda gästerna ökar omsättningen och på så vis förbättras 

ekonomin. Förbättringen i ekonomin leder till att företaget kan utvecklas. Nöjdare gäster, 

nöjdare medarbetare och förbättrad ekonomi är beroende av varandra och ses som en 

förutsättning för framtida förbättringar. Företaget utgår ifrån att det är medarbetarna som kan 

påverka gästernas nöjdhet därför läggs mycket fokus på att motivera medarbetarna och ge 

dem en lärorik upplevelse. Upplevelsen ges genom att företaget erbjuder många medarbetare 

möjligheten att utvecklas och utbilda sig. Dock menar företaget att medarbetarna måste trivas 

med sitt arbete om gästerna ska bli tillfredställda3.  

 

”När de som arbetar blir ett kompisgäng som ställer upp för varandra och har kul tillsammans 

blir det roligt att komma till arbetet och man gör ett bra jobb”4. För att medarbetarna ska 

trivas på arbetsplatsen tror företaget dock att det krävs mycket ansvar. Detta resulterar i att 

företaget tycker att det är viktigt att medarbetarna vet verksamhetens mål och har kunskap om 

                                                 
1 http://www.mcdonalds.se/ datum 2010-03-22  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid.  
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själva verksamheten. Med andra ord blir kunskap en förutsättning för att medarbetarna ska 

kunna ta ansvar. Mc Donald´s som arbetsplats anser att det är viktigt med 

ledarskapsutbildningen. Utbildningen riktar sig till individer med en arbetsledande position. 

Individerna ska genom utbildningen förbättra sin förmåga att förstå och lyssna på sina 

medarbetare.  På arbetsplatsen är det viktigt att medarbetarna får möjlighet att kunna ta 

initiativ.  Medarbetarundersökningar genomförs en gång per år och ses som underlag för vad 

företaget behöver förbättra. En förbättrad ekonomi leder till att möjligheten ökar för 

medarbetarna att kunna utbilda sig. Omsättningen leder även till att medarbetarna är nöjdare 

för att de kan utvecklas5. ”Om våra medarbetare är nöjda så ger det i sin tur också en bättre 

restaurang med nöjdare gäster”6.  Mc Donald´s som en organisation vill att alla ska ha 

möjlighet att ta ansvar. Stor vikt läggs på gästernas upplevelse och organisationens mål är att 

få nöjdare gäster. Arbetsformen illustreras med hjälp av en julgran. Granen består av två delar 

där den undre representerar huvudkontoret och den övre representerar restaurangerna. I 

toppskiktet befinner sig medarbetarna som förväntas ta hand om gästerna. Medarbetarna är i 

kontakt med gästerna och ingår i ett enskilt möte med individerna som besöker 

restaurangerna. Organisationens mål är även att få nöjdare medarbetare och menar på att olika 

restauranger har kommit olika långt i den utvecklingen, dock arbetas det ständigt i den 

riktningen.  Restaurangledningen ska agera som en vägledning för medarbetarna så att de kan 

tillfredställa gästerna. Ledningen ska se till att medarbetarna blir inspirerade, utbilda dem och 

ge dem förutsättningar till att kunna utvecklas i deras arbete. Huvudkontorets uppgift är att ge 

restaurangerna, medarbetarna och restaurangledningen möjlighet till att nå affärsmålen.  

Kontorets uppgift är att utveckla Mc Donald´s systemet.  Mc Donald´s företagskultur befinner 

sig längst ner på granens rot. Där finns företagets värderingar. De värderingar som finns är 

bland annat organisationen är ömsesidig respekt, framtidstro, ärlighet, mångfald och 

engagemang. Organisationens kultur ska vägleda medarbetarna men samtidigt ge 

verksamheten näring7.  

 

Reflektioner 
Jag har valt att använda mig av utav Eric Schlossers forskning som bakgrund då den 

beskriver snabbmatsbranschens formella struktur samt idén bakom snabbmatsrestauranger. 

För att förstå hur den formella strukturen har jag valt att använda mig utav svenska Mc 

                                                 
5 http://www.mcdonalds.se/ datum 2010-03-22 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Donald´s värderingar som underlag för att skapa en tydligare bild av snabbmatsbranschen 

samt för att synliggöra strukturen på arbetsklimatet. Snabbmatsbranschen är utformad för 

ungdomar som erbjuder arbete utan några krav på tidigare erfarenhet. Utifrån Schlossers 

studie har det visat att det är ett fåtal personer som klättrat upp i hierarkitrappan. Mc 

Donald´s menar att det går att klättra upp i hierarkitrappan. Detta leder mig in på hur 

organisationer fungerar i praktiken samt hur den informella kulturen kan se ut. 

 

3. Teorier  
Följande avsnitt handlar om teorier, där jag börjar med organisationsteorier vilka förklarar 
individernas betydelse för organisationer. Jag använder mig utav en abstrakt syn då jag vill 
förklara individerna relationer i organisationen men även att det inte är något som går att ta 
på fysiskt. Vidare följer George Ritzers teori om McDonaldization. 
 
  

3.1 Organisationer/ abstrakt syn på organisationer 

Människor utgör organisationer, organisationer är mer än en grupp av människor då 

individerna i verksamheten är utbytbara och organisationens existens inte förfaller. Med andra 

ord har organisationer en självexistens som är beroende av individers handlingar inte av den 

enskilda individen. Organisationen kan avgränsas genom att räkna upp hur många anställda 

som finns. Avgränsningarna är till för att organisationen ska kunna se vilka som tillhör den, 

men även vilka som står utanför den (Engdahl, 2001, s.157). ”Organisationer består av olika 

människor och intressegrupper med olika syn på vad som är viktigt, hur saker och ting bör 

göras och vem som bör göra vad” (Jacobsen, Thorsvik, 2002, s.196). Det grundläggande för 

organiserad verksamhet är tillhörigheten, med detta menas att de som har rätt att vistas i 

organisationen är de som tillhör verksamheten medan de andra står utanför. Bekräftelsen av 

tillhörighet är ett bevis av identiteten (Engdahl, 2001, s.158). Tillhörighet syftar till hur starkt 

individen identifierar sig med organisationen, hur starka de känslomässiga banden är till 

organisationens värderingar och mål. Tillhörigheten är sammanlänkad med hur individerna i 

organisationen upplever sin prestation och arbetstillfredsställelse (Jacobsen, Thorsvik, 2002, 

s.299). 

 

Individerna i organisationen har en tillhörighet, dock finns det en skillnad av denna 

tillhörighet till samma organisation. Detta innebär att de olika formerna av tillhörighet 

påverkar relationen till organisationen och de anställda, där relationen får olika innebörder. 

Själva anställningen ger inte individen någon formell makt. I praktiken kan dock individen få 
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mer makt och inflytande genom sin anställning (Engdahl, 2001, s.173).  Förutom att 

individerna är medvetna om sin tillhörighet till organisationen är de även medvetna om den 

formella strukturen, det vill säga vilka rättigheter och skyldigheter de har på arbetsplatsen.  

Den position som individen besitter är sammanlänkad till en specifik roll som påverkar 

individens handlande. Enligt Max Weber innebär byråkratisering ett socialt maskineri där allt 

är uträknat och de anställda ses som element i maskinen. Med andra ord kan organisationen se 

på de anställda som maskiner genom att ha en hierarki, kontrollerad arbetsdelning, omfattade 

och detaljerade regler samt utbildningskompetens. Detta innebär att arbetssysslorna ska vara 

så simpla som möjligt där individerna inte behöver tänka och tycka. Detta innebär att den 

mänskliga delen elimineras (Engdahl, 2001, s.206).   

 

När en individ blir anställd i en organisation innebär det ett åtagande som kan ses som ett 

löfte. Löftet består av att individen kommer tillbaka till sitt nästa arbetspass. Som medlem i en 

organisation har man många förväntningar av andra i verksamheten, förväntningarna kan vara 

i form av handlingar som den nya individen ska utföra (Engdahl, 2001, s.159). ”Varje form av 

tillhörighet är i grunden en formell relation även om mycket annat som händer i 

organisationer sker genom informella kanaler” (Engdahl, 2001, s.159). De anställda i 

organisationen har gett upp kontrollen av sina handlingar då de accepterat att andra individer 

ställer krav på vilka handlingar som ska utföras. Dock är det många individer som väljer att ge 

upp sin frihet genom att ingå i en tillhörighet i utbyte mot andra fördelar (Engdahl, 2001, 

s.159). Viktigt att poängtera är att individers val att gå till jobbet bygger en organisation. Det 

grundläggande i organisering är auktoritetsrelationen. Detta innebär att individerna 

samarbetar, ställer krav och kontrollerar varandra. Individer som väljer att acceptera samt 

följa organisationens beslut ses ha en exklusiv tillhörighet. Sammanhållningen och 

auktoriteten innebär att organisationens medlemmar har gemensamma mål, intressen och vill 

att arbetsplatsen ska fungera. Detta kan även innebära att de anställda har intresse av att 

behålla sina arbeten. Mellan de anställda kan det förekomma intressekonflikter dock ska 

gemenskapen vara mycket starkare för att organisationen ska fungera (Engdahl, 2001, s.160). 

”Den auktoritet som utövas i organisationer mellan dem som tillhör organisationen gäller 

enbart de handlingar som människor förväntas göra i sin egenskap av de handlingar som 

människor förväntas göra i sin egenskap av organisationsmedlemmar (anställda etc.) och i de 

positioner som de har i organisationen” (Engdahl, 2001, s.161). Enligt Chester Bernard (1968) 

beskrivs auktoritetsrelationen genom termen ”zone of indifference” och innebär att det finns 

en zon i individernas handlande där de har gett upp kontrollen över där andra bestämmer över 
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ens handlande. Zonen kan vara större eller mindre beroende på vad det är för arbetsplats. 

Detta innebär att vissa arbetsplatser kräver att de anställda ska bära uniform medan andra inte 

lägger lika mycket fokus på det (Engdahl, 2001, s.161). ”Betydelselöshetszonen kan bli större 

eller mindre beroende på i vilken grad incitamenten överskrider bördorna och uppoffringarna 

som bestämmer individens knytning till organisationen” (Barnard, 2009, s.177). 

 

I organisationer agerar individer på organisationens bekostnad. Verksamheten har resurser 

och regler och kan inte röra sig. Det är genom individernas agerande som verksamheten kan 

få saker att ske. Med andra ord är organisationen individernas uppdragsgivare. Individerna 

handlar utifrån sina tankar och erfarenheter vilket innebär att det lätt kan uppstå spänningar 

mellan individerna som aktörer och organisationens krav. Detta innebär att allt handlande som 

görs av individerna ses som organisatoriskt och kan därav ses som en social hybrid. Enligt 

Erving Goffman kan individens organisatoriska handlande även ses som en personlig 

handling. Detta innebär att individerna handlar åt organisationens vägnar, det vill säga att de 

agerar utifrån de förväntningar som de har på sig. Under handlingen uttrycker individerna sin 

personlighet, vilket innebär att de förmedlar ett budskap om att de handlar utifrån 

organisationens krav.   

 

Serviceyrken är typiska anställningar där de anställda agerar på ett särskilt sätt för att de är 

anställda, men egentligen tror de inte på deras rollframträdande. Med andra ord handlar det 

om att individerna handlar på rutin medan de mentalt befinner sig någonstans i tankarna. 

Individernas handlande i organisationen är begränsat, vilket innebär att de inte själva kan 

bestämma vad de ska göra i lika stor utsträckning, de måste oftast vända sig till någon med 

auktoritet om de vill förändra något i sin handling. Detta innebär att individerna har svårt att 

ha en dialog med varandra i en organisation, det vill säga att de lyssnar på varandra, reagerar 

och sedan förändrar sitt beteende. I en organisation är individerna beroende av varandra, 

ansvaret flyttas och spontana reaktioner är sällsynta. Handlingar som individerna utför är 

kännetecknade av närhet men behöver inte vara direkta. Detta innebär att alla reaktioner har 

villkor (Engdahl, 2001, s.163). Genom tillhörigheten till en organisation är individerna 

begränsade i deras interaktion till andra individer. Detta innebär att individernas förmåga och 

styrka förstärks på bekostnad av deras beteende då det uppstår en fördelning mellan känslor 

och handling. Viktigt att poängtera är att många organisationer vill eliminera den mänskliga 

sidan genom att kontrollera och öka förutsägbarheten i verksamheten. Oftast innebär det att 

individerna blir dömda efter sina personliga egenskaper och ska utifrån det utföra en specifik 
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arbetsuppgift (Engdahl, 2001, s.164). ”When individuals act on behalf of organizations they 

only to a limited extent decide themselves what to do” (Ahrne, 1994, s.30) 

 
Individernas handlingar blir omvandlade i organisationen till sociala processer. Detta innebär 

att organisationen styr individernas handlingar och på så vis kan ses som aktörer. Med andra 

ord innebär det att individernas egna känslor och tankar osynliggörs. Processen blir påverkad 

genom individernas position i verksamheten. Positionerna är utformade och ger endast 

utrymme för handlingar som är planerade. Det har visat sig att individer identifierar sig mer 

med sin position i organisationen ju mer tid det går. Enligt Goffman är individerna som har en 

mellanställning i verksamheten de individer som kan leva upp till organisationens krav och 

förväntningar. Det förekommer sällsynta fall där individerna blir helt uppslukade av en 

verksamhet. Det som kan utgöra problem för organisationen är individernas motiv och känslor 

men kan även ses som möjligheter (Engdahl, 2001, s.166-167). För att underbygga 

auktoriteten och sammanhållningen skapas det olika drivkrafter som ses som verktyg för att 

styra verksamheten. Viktigt är att poängtera att olika individer drivs av olika motiv (Engdahl, 

2001, s.169). En lön som ökar med anställningstiden kan ses som en drivkraft och ökar 

beroendet till organisationen men även individernas lojalitet. Genom karriärvägar inom 

organisationen kan lojaliteten och byråkratin förstärkas (Engdahl, 2001, s.170). 

”Teamframträdande” är ett begrepp som Goffman (1995) använder för att beskriva en grupp 

av individer som agerar tillsammans på rutin (Goffman, 1995, s.75). ”Medlemmar av en 

informell klick, om vi med den beteckningen avser ett litet antal personer som slår sig 

samman för informell förnöjelse, kan också utgöra team, eftersom det är sannolikt att de blir 

tvungna att samarbeta genom att på ett taktfullt sätt dölja sin exklusivitet för en del icke- 

medlemmar och snobba med den inför andra” (Goffman, 1995, s.78-79). Team är när 

individer agerar med engagemang medan klick kan ses som ett skydd från andra individer 

med samma status (Goffman, 1995, s.79). 

 

Individerna i organisationen har en beroende relation till varandra, vilket innebär att alla 

måste hjälpas åt och respektera varandras arbetsprestation. Ibland händer det att anställa 

tappar motivationen och intresset. Organisationen kan genom kontroll motverka bristen på 

motivation hos arbetstagarna. Detta innebär att auktoriteten inte endast behöver komma från 

toppen av hierarkin, det kan istället ses som ett behov för att upprätthålla samarbetet mellan 

de anställda (Engdahl, 2001, s.171). Organisationen måste kontrollera sina anställda för att 

kunna fortsätta existera. Enligt sociologen Michael Hechter (1987) är kontrollen av sina 
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anställda ett problem som många organisationer upplever, utfallet av bristen av kontroll leder 

till att verksamheten inte kan fungera. Detta innebär att kontroll behövs för själva 

motivationen av de anställda. Dock upplever många organisationer att det är svårt att 

kontrollera sina anställda. Problemet med kontrollen kan delas upp i två delar. Den första är 

övervakningsproblem och den andra är sanktionsproblem. Har organisationen en bra kontroll 

finns det även förutsättningar för en övervakning. Med övervakning menas att organisationen 

kan värdera och mäta hur de anställda utför sina arbetssysslor. Genom sanktioner kan god 

arbetsprestation belönas eller så kan de anställda bli straffade, sanktionerna kan även vara till 

för att förhindra dåliga prestationer. Ett stort problem som organisationer upplever är att det 

ligger en svårighet att urskilja mellan individuella och grupp prestationer. I organisationer 

synliggör individerna inte själva makten. Människorna i organisationen uppfattas som 

individer först när deras arbetsprestationer blir dömda under ett tidperspektiv. Med andra ord 

ses individerna inte längre som anonyma utan blir kontrollerade och bedömda utifrån vad de 

hinner prestera under en angiven tidsperiod. Organisationskulturen kan ses som en form av 

kontroll men kan även ses som en problemlösare till organisationens kontrollproblem 

(Engdahl, 2001, s.172). ”Kulturen kanske kräver att de anställda eller medlemmarna uppför 

sig och uttrycker sig på ett visst sätt och att de ställer upp i olika sammanhang i samband med 

sådant som i diskussionen om organisationskultur kallas för ritualer och ceremonier” 

(Engdahl, 2001, s.172).  

 

Organisationskultur har setts som en drivkraft som påverkar individernas engagemang i 

verksamheten. Enligt Barnards innebär det att individerna skapar en gemenskap i 

organisationen. Organisationskulturen kan ses som den informella delen av en organisation, 

de informella aspekterna kan vara normer och värderingar vilka lever sitt eget liv. Utifrån en 

annan synvinkel kan organisationskulturen även ses som något som skapats av ledningen där 

de har presenterat företagsfilosofin. Forskning har bedrivits gällande kulturen i organisationer, 

där de anställda har jobbat självständigt, det vill säga att medlemmarna i organisationen har 

lite kontakt med varandra och har visat att organisationen måste lita på de anställda gällande 

att de har gemensamma värderingar och kultur. Kulturen ses som ett rationellt instrument för 

att upprätthålla auktoriteten. Tidigare forskning har visat att det är svårt att hantera kulturen 

rationellt. Problemet ligger i att det är svårt att göra någon förändring i kulturen som har vuxit 

i många år och reproduceras varje dag av arbetstagarna genom ritualer och riter. Många 

forskare har dock kommit fram till att stora organisationer försöker skapa en ideologi genom 

symboler för att motivera de anställda och skapa ett gemensamt språk. Detta möjliggör 
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styrning av verksamheten (Engdahl, 2001, s.170-171). Kulturen är produkten av det kollektiva 

i en organisation (Douglas, 1992, s.125). 

 

”Organisationer utgör en form av minisamhälle som har sina egna kulturella och subkulturella 

mönster” (Morgan, 1999, s.146).  Det finns organisationer som agerar som team eller en 

familj där medlemmarna tror på målen dock finns det även andra organisationer där 

medlemmarna är uppdelade i olika grupper, där varje grupp har sin egen uppfattning av hur 

det borde vara (Morgan, 1999, s.146). Organisationskulturen är en summa av individernas 

vardagliga handlingsmönster och rutiner. Genom den socialt konstruerade verkligheten 

införlivar individerna kulturen och ger den liv. För att en grupp ska bildas krävs det att 

medlemmarna har en gemensam verklighetsbild. Har gruppen en bra sammanhållning finns 

det en gemensam syn på verkligheten, är gruppen fragmenterad uppstår det olika 

verklighetsbilder (Morgan, 1999, s.163). 

 

3.2 McDonaldization 

McDonaldization är ett begrepp som introduceras av sociologen George Ritzer (2000). 

Sociologen menar på att begreppet är en process som påverkar i stort sett varje del av 

samhället, allt från arbetet, politik till familj (Ritzer, 2000, s.2).  De anställda på Mc Donald´s 

får genom jobbet en så kallad ”McIdentitet”. Enligt sociologen förtycker den nya identiteten 

de anställda från sig själv. Anställda på Mc Donald´s anses vara kontrollerade i en stor grad 

då arbetsuppgifterna inte har utrymme för eget beslutsfattande (Ritzer, 2000, s.91).   

Arbetstagarna i snabbmatsrestauranger agerar oftast på rutin. Rutinen är ett resultat av 

arbetstagarnas begränsningar i exempelvis interaktionen mellan dem och gästerna. 

Restaurangerna har oftast regelverk hur de anställda ska agera i interaktionen men även för att 

arbetsuppgifterna ska vara förutsägbara i en stor utsträckning. Likheter kan dras till Fredrick 

Taylors principer, då alla anställda ska handla på samma sätt beroende på vilken station de är 

vid. Alla anställda måste ha på sig en uniform och följa klädkoderna gällande hårlängden, 

smycken och sminkningen. Ritzer (2000) menar att det finns träningsprogram som är speciellt 

utvecklade för att förändra de anställdas attityder utan att frågesätta grunderna. Processen ska 

bidra till att de anställda anammar företagets kultur. Dessa processer synliggörs genom olika 

regler som exempelvis hur ofta toaletterna ska städas. När de anställda agerar utifrån de 

angivna reglerna blir de belönade. Belöningen är oftast en icke ekonomisk uppmuntran, 

personer som inte klarar av att gå in i rollen blir oftast uppsagda.  
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För att försäkra sig om att de anställda ska agera förutsägbart har snabbmatsindustrin 

utvecklat lärosäten som ska lära ut ledningen att kontrollera och observera sina anställda. 

Arbetsledningen lär sig guidelinjerna som detaljerat beskriver hur allt ska fungera virtuellt. 

Huvudkontoret skickar med jämna mellanrum så kallade hemliga agenter som ska se om 

restaurangerna handlar efter reglerna. De hemliga agenterna undersöker även kvalitén på 

maten (Ritzer, 2000, s.92-93).   

 

Ritzer (2000) tar även upp i sitt begrepp McDonaldization mekaniseringen av arbetet, det vill 

säga att allt har blivit standardiserat. Sociologen menar på att snabbmatsbranschen har 

utvecklat ett system av simpla maskiner som ses som verktyg för att vem som helst ska klara 

av att utföra arbetsuppgifterna. De anställda ska följa de olika arbetsstegen för att minska 

osäkerheten i matlagningen. Mycket av råvarorna som kommer till snabbmatsrestaurangerna 

är redan förberedda i den meningen att de anställda endast ska värma maten. Med andra ord 

menar sociologen att de anställda är kontrollerade av teknologin och maskinerna som håller 

koll på de anställda genom tidsinställningar. När produkten är färdig gör maskinen ifrån sig 

ljud som indikerar att produkten är färdig och den anställde ska ta produkten. Med andra ord 

agerar de anställda som robotar och på så sätt blir mindre mänskliga (Ritzer, 2000, s.105-

106). Snabbmatsrestauranger anställer tonåringar då det denna gruppen i samhället som ger 

upp sin självständighet för att bli styrda av maskiner (Ritzer, 2000, s.107).  

 

Begreppet McDonaldization erbjuder effektivitet, förutsägbarhet och kontroll i samhället 

(Ritzer, 2000, s.123). Snabbmatbranschen erbjuder sina anställda så kallade ”McJobs”. Dessa 

jobb innebär att den anställde endast kan använda en liten del av sina egenskaper och 

möjligheter på arbetsplatsen. Sociologen menar på att dessa jobb är irrationella för 

arbetstagarna då dessa anställningar erbjuder väldigt lite tillfredställelse och stabilitet. Med 

andra ord får inte individerna utrymme att vara kreativa (Ritzer, 2000, s.137). I den moderna 

världen vill individerna ha en liten mängd av personliga relationer. Inom snabbmatsbranschen 

är det få anställda som utvecklar en vänskapsrelation då de anställda endast stannar på 

arbetsplatsen en väldigt kort tid (Ritzer, 2000, s.140). 
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3.4 Organisationers syn på sina anställda 

Många arbetsplatser är byråkratier som kan definieras utifrån deras (o-) humanistiska 

teknologier, vilket innebär att reglerna inne i systemet reglerar hur individerna ska bete sig där 

hierarkierna dikterar vad och hur som ska göras. Ritzer (2000) menar att den fulländade 

byråkraten tänker väldigt lite på vad som ska göras utan istället följer hängivet reglerna, där 

arbetaren hanterar det som ska hanteras och skickar vidare till nästa del i systemet (Ritzer, 

2000, s.109). Frederick Taylor menar på att det viktigaste i arbetsvärlden är att bevaka, 

planera och kontrollera de anställda (Ekstedt, Sundin, 2006, s.36). Enligt Taylor är det viktigt 

att kontrollera de anställda med hjälp av ledningen. Ledningen skrev lagar och regler som 

beskrev allt mänskligt agerande och kunskap. När individens egenskaper är kodifierade 

behöver inte organisationen anställa personal med speciella egenskaper. Med andra ord kan 

ledningen anställa och sparka oerfarna anställda med hjälp av olika guidelinjer. Frederick 

Taylor separerar handarbete från huvudarbete (Ritzer, 2000, s.110). ”Behind Taylor´s 

scientific management, and all other efforts at replacing human with nonhuman technology, 

lies the goal of being able to employ human beings with minimal intelligence and ability” 

(Ritzer, 2000, s.110). 

 

3.5 Behov, makt samt konflikter 

Behovsteorier är centrala när organisationer utformas efter sina anställdas behov. Teorierna 

identifierar individernas speciella behov som ligger till grund för deras beteende.  Maslows 

motivationsteori tar upp individernas fem grundläggande behov som har diskuterats i 

organisationslitteraturen.  De fem grundläggande behoven är fysiska behov som sömn, 

trygghetsbehov (där de anställda måste ha trygghet känslomässigt samt fysiskt), sociala behov 

(kan vara samhörighet och vänskapsrelationer), behov av status och prestige (innebär att 

individen värdesätter sina prestationer och sig själv genom att få erkännande från andra 

individer). Individen får ett bättre självförtroende när prestige och status tillfredställs. Det 

sista behovet är självförverkligande (som innebär att individen använder sin förmåga till att 

förverkliga sina möjligheter) (Jacobsen, Thorsvik, 2002, s.293-294). En annan 

motivationsteoretiker David McClelland utgår ifrån att individerna har tre andra 

grundläggande behov. Det första behovet är makt som betyder att dessa individer vill kunna 

påverka och ha kontroll. Behovet av makt har en stark koppling till prestige och makt vilket 

innebär att dessa personer oftast vill uppnå ledande positioner i organisationen. Ett annat 

behov är samhörigheten, dessa individer har ett begär att tillhöra en socialgrupp och ha många 

vänskapsrelationer. Det sista behovet är prestation, dessa individer presterar mycket, är 
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kreativa och vill förbättra organisationen. Individer som har ett starkt prestationsbehov vill 

inte misslyckas, oftast tar de inte hänsyn till personer i sin omgivning (Jacobsen, Thorsvik, 

2002, s.296).”Inom organisationsteorin är det vanligt att definiera makt som en aktörs (en 

persons eller grupps) förmåga att övervinna motstånd för att uppnå ett önskat mål eller 

resultat” (Jacobsen, Thorsvik, 2002, s.199).  Maktutövning synliggörs när aktören lyckas få 

sina synpunkter synliggjorda och alla inte håller med (Jacobsen, Thorsvik, 2002, s.199). 

 

Konflikter kan uppstå i organisationer mellan individer. Rollkonflikt uppstår när individerna 

ska agera utifrån olika förväntningar på bekostnad av andra. Detta kan även resultera i en 

konflikt mellan identiteter. Relationerna mellan ledare och underanställda är intima där de 

underordnade ska få sina sociala behov tillfredställda och där ledaren ska skapa en personlig 

relation de underanställda (Jacobsen, Thorsvik, 2002, s.215). ”Det kommer sig att 

organisationsstrukturen skapar ett antal förväntningar om hur innehavaren av en position ska 

handla, och de sammanfaller inte alltid med förväntningar hos andra personer i och utanför 

organisationen” (Jacobsen, Thorsvik, 2002, s.215). Mellan personliga konflikter är konflikter 

mellan grupper och individer i en organisation där parterna inte lyckas samarbeta (Jacobsen, 

Thorsvik, 2002, s.216). ”Att tro att man kan undgå konflikt, är en illusion, eftersom 

organisationsstrukturen formar olika grupper med olika intressen och fördelar makt och 

inflytande mellan grupperna” (Jacobsen, Thorsvik, 2002, s.219). 

 

 

Reflektioner 

Det här avsnittet har beskrivit hur organisationer kan fungera i praktiken. Jag har valt att 

använda mig utav en abstrakt syn på organisationer då jag vill förstå den informella kulturen, 

det vill säga hur en tillhörighet utspelar sig utifrån organisationers synvinkel. Med andra ord 

har jag valt att använda mig utav en abstrakt syn då jag vill synliggöra hur de anställda blir 

påverkade av organisationens formella struktur som påverkar den informella kulturen mellan 

de anställda som i sin tur påverkar arbetsmiljön. McDonaldization begreppet används för att 

belysa snabbmatbranschen som en arbetsplats samt för att tydligare synliggöra hur de 

anställdas verklighet kan se ut. Detta leder mig in på att synliggöra de anställdas relationer i 

en organisation.  
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4. Tidigare forskning 
Den här delen tar upp tidigare forskning gällande grupper i organisationer. Jag har valt att 
använda mig utav dessa då jag vill få fram om arbetstagarnas relationer i verksamheten. Den 
tigare forskningen använder jag som underlag för att för att förstå den informella kulturen i 
en arbetsgrupp där faktorer som ungdomar och gruppen tas med. 
 

4.1 Arbetsgruppen 

Enligt vuxenpedagog och arbetspsykolog Tomas Ogren (1979) kan formella och etablerade 

relationer hämma gruppens utveckling, relationerna kan vara mellan chef – underställda. Han 

menar på att grupputvecklingen kan leda till att relationen kan bryta samman om det finns 

sådana förhållanden som underställd – chef. Relationen chef- underställd ger små möjligheter 

till en gemensam utveckling och har till stor del en negativ personlig utveckling för 

individerna som är inblandade i relationen (Ogren, 1979, s. 69). Ogren (1979) utgår ifrån att 

de flesta individer ingår i någon form av hierarkiskt system, där det finns chefer på olika 

nivåer. Om chefen befinner sig högt i hierarkin besitter denne mer makt och har större 

beslutsfattande. Chefen har ett X antal anställda som ska hjälpa chefen att utföra en viss 

uppgift. Ogren (1979) menar på att det hierarkiska systemet kan ses som en otydlig 

verklighet, då systemet kan beskrivas på olika sätt, dock menar Ogren (1979) att systemet 

påverkar relationen mellan de underställda och chefen (Ogren, 1979, s. 71). När en individ 

blir chef genom att klättra i sin karriär måste individen göra personliga uppoffringar. För att 

bli befordrad måste den anställda visa sin lojalitet till verksamheten, lojaliteten jämförs mellan 

de anställda för att organisationen sedan ska göra sitt urval. Chefen måste vara lyhörd för de 

synliga och osynliga förväntningar som finns på denne för att inte förlora de anställdas 

förtroende i organisationen.  Ogren (1979) menar att personer som har blivit befordrade till en 

chefspost värderar förtroendet hos de anställda väldigt högt. Finns inget förtroende från 

majoriteten i organisationen hamnar chefen i ett socialt vakuum och blir utstött. De anställda 

har sällan något inflytande över om vem som ska bli den nya chefen, vilket innebär att chefen 

måste arbeta sig mot de anställdas attityder (Ogren, 1979, s. 72-73). 

 

En arbetsgrupp kan definieras som att den har ett eller flera gemensamma syften, de 

gemensamma syftena påverkar gruppens existens. Olika medlemmar fyller olika funktioner 

för gruppens syfte. I gruppen finns det synliga och osynliga normer. Medlemmarna 

interagerar med de övriga i gruppen. Interaktionen är en bekräftelse till varje medlem att 
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denne existerar. En grupp kan definieras utifrån ett antal individer interagerar med varandra. 

Interaktionen bidrar till utvecklingen av normerna, organisationen och syften. För att kunna 

förstå gruppen som helhet ska man inte endast se på varje individ individuellt utan man måste 

förstå relationerna som medlemmarna har till varandra (Granér, 1991, s. 17). Medlemmarnas 

relationer inom gruppen utgör fundamenten som håller samman gruppen. Vid agerandet av 

gruppen skapas det en stämning, klimat och situation, gruppklimatet påverkar medlemmarna i 

gruppen. Gruppidentiteten utvecklas genom en process, dock är det viktigt att förstå att 

identitet är skild från medlemmarnas identitet.  Med andra ord är gruppen i ett dynamiskt 

samspel. Det finns olika sorters av grupper, den naturliga gruppen bildas individerna själva. 

En organiserad grupp är en grupp som bildats utanför gruppen där individerna har accepterat 

sitt medlemskap. Tvångsgrupp är när individerna tvingas ingå i gruppen.  Gränsen mellan en 

tvångs grupp och en organiserad grupp är hårfin (Granér, 1991, s. 18). ”Deltagandet kan t ex 

vara formellt frivilligt men alternativen är så dåliga att gruppen i realiteten blir en tvångs 

grupp” (Granér, 1991, s. 18). Gruppen kan ses som ett redskap eller verktyg för 

verksamhetens syfte. Arbetsgruppen är ett verktyg för den enskilda medlemmen, genom 

gruppen kan medlemmens individuella syften tillgodoses samt även syften som är av den 

sociala och emotionella karaktären. Utifrån medlemmarnas behov bildas grupper som grundar 

sig på individernas gemenskap. En arbetsgrupp kan även ses som en mötesplats där 

medlemmarnas och organisationens behov möts (Granér, 1991, s. 19). 

 

4.2 Ungdomar 

”Ungdomar stämplas ofta som problematiska redan innan de gjort något” (Lalander, 

Johansson, 1999, s. 7). Tonåren är en period som är en övergångsfas mellan barndomen och 

det vuxna livet. Utifrån ett psykologiskt perspektiv är det en period (adolescens) där 

tonåringens inre värld förändras och hur denne frigör sig från sina föräldrar för att skapa en 

identitet vilket ses som en individualiseringsprocess. Adolescensperioder har fem stadier: 

Preadolescens  är mellan 10-12 års ålder, tidig adolescens är 12-14 år, högadolescens 14-16 

år, senadolescens 16-20 och postadolescens 20-25 år. Den första är när barnet träder in i 

puberteten, det vill säga de kroppsliga förändringarna. I den andra nivån börjar individen söka 

sig efter ett kärleksobjekt och börjar vända sig från familjen. Med andra ord är det en 

frigörelseprocess. I det tredje stadiet blir individen väldigt självcentrerad. I det fjärde steget 

har individen mindre känslomässiga svängningar och identifieringar med grupper blir mindre. 

I det femte steget ses individen mer som en ungdom. Det sista steget handlar mer om deras 
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livsstilar. En del individer ser sig som vuxna medan andra ser sig själva som ungdomar. Med 

andra ord handlar det inte om att ha en viss ålder som bestämmer om individen är ungdom, 

utan det handlar om den kulturella tillhörigheten och livsstilen. Dock försöker vissa individer 

att hålla kvar vid ungdomsperioden och kan på så sätt uppfattas som smått groteska och 

patetiska (Lalander, Johansson, 1999, s. 14-16). När man talar om ungdomar är det viktigt att 

synliggöra vilken åldersgrupp som fokus ska läggas på. Deltagandet får olika betydelser 

beroende på vilken åldergrupp som synliggörs.  Dagens ungdomskultur präglas av en stark 

turbulens där moden och stilar avlöser varandra.  Ungdomskulturens förändringar kan ses i 

olika ungdomsgrupper. Med andra ord är inte ungdomen endas en ålder utan kan ses som ett 

ideal (Lalander, Johansson, 1999, s. 21). 

 

4.4 Gruppen 

Med hjälp av symboler försöker medlemmarna i gruppen förtydliga den egna gruppens 

identitet. Gruppens identitet är en bild av vad gruppen själv vill vara, det vill säga hur 

gruppmedlemmarna vill att gruppen ska se ut. Symbolerna som används skiljer sig åt 

beroende vad det är för grupp, dock måste symbolerna vara ett utryck för vad gruppen är. 

Med andra ord är symbolerna något som gruppmedlemmarna reproducerar och bär, 

symbolerna fungerar som en påminnelse för de sociala banden som existerar mellan 

medlemmarna.  Symboler kan vara tydliga men kan även vara otydliga. De otydliga kan vara 

exempelvis hur gruppmedlemmarna rör sig och hur de pratar. Användandet av symboler bland 

gruppmedlemmarna associeras med det kollektiva och skapar en känsla av gemenskap. 

Känslan av samhörighet förstärks om andra individer upplever något likadant.  När gruppen 

använder de kollektiva symbolerna förstärks känslan av samhörigheten till gruppen i 

förhållande till andra grupper. Den enskilda individen kan känna trygghet. Förutom att 

gruppmedlemmarna ska bära symbolerna måste de även presentera sig själva på ett trovärdigt 

sätt gentemot de andra gruppmedlemmarna. Presentationen kan ske genom objekt, handlingar 

och uttryck (Lalander, Johansson, 1999, s.28-29). När en individ kommer till en ny grupp 

måste denne lära sig symbolerna. Lärande går ut på att individen ska veta exempelvis i vilket 

sammanhang symbolerna kan användas och symbolerna kan användas. Genom symbolerna 

återskapas gruppidentiteten. Varje grupp skapar så kallade motpoler för att stärka sin 

gemenskap och känslan av suveränitet (Lalander, Johansson, 1999, s.30).  
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Symbolerna är viktiga för gruppen då de stänger ut andra individer/grupper. Symbolerna 

skapar gruppens världsbild som guidar medlemmarna i deras tillvaro. Världsbilden visar hur 

medlemmarna ska se på sin grupp men även hur de ska se på andra grupper (Lalander, 

Johansson, 1999, s.31). Gruppen i sig kan ses som en frizon där medlemmarna kan 

experimentera med symboler och identiteter, men det är även en frizon från samhället.  I en 

kamratgrupp kan individen slappna av och vara sig själv samtidigt som det skapas en 

kreativitet där ungdomarna tillsammans skapar sin egna stil. Gruppens kultur utvecklas 

genom festande, småprat, fikande samt andra gemensamma upplevelser (Lalander, Johansson, 

1999, s.45). Gruppen kan ge makt, trygghet, bekräftelse samt upplevelse av frihet samtidigt 

som den begränsar ungdomens handlingsutrymme (Lalander, Johansson, 1999, s.51). 

Medlemskapet i gruppen ger individen en trygghet genom att tillsammans med andra bygga 

upp sin identitet. Interaktionen som sker i gruppen är en individualisering och socialisation 

där den enskildes olikheter accepteras av gruppmedlemmarna. Socialisation innebär att 

individen genom en process anammar gruppens idéer i sitt medvetande. Individualisering är 

när individens tankar och identitet växer i relation till andra (Lalander, Johansson, 1999, s.55).  

 

Enligt socialantropologen Mary Douglas kan kollektivet analyseras utifrån begreppen Group 

och Grid. Group är de gränser som medlemmarna i gruppen fastställer mellan sin omvärld och 

sig själva. Har gruppen starka och tydliga symboler ses det som en stark Group. Grupper som 

är likartade ses oftast som statiska och opåverkade av omvärlden.  Grid är mekanismer som 

styr medlemmarna i gruppen. Stark Grid innebär att de kollektiva reglerna styr medlemmarna 

mycket. Stark Grid och Group innebär att gruppen är sluten där medlemmarna är hårt styrda 

av gruppens normsystem där omvärlden ses som ett hot (Lalander, Johansson, 1999, s.55-56). 

”Strong grid and strong group will tend to a routinized piety towards authority and its 

symbols; beliefs in a punishing, moral universe and catergory of rejects” (Douglas, 1996, 

s.63).   Individerna i omvärlden stämplas genom att gruppens medlemmar sysselsätts med 

skyddande åtgärder.  Är det en svag Grid och Group är gränserna mot andra inte starka och 

inte heller normerna (Lalander, Johansson, 1999, s.55-56). 

 

Med hjälp av ritualer är individen medveten om vilka förväntningar som denne har på sig i en 

specifik situation.  Ritualen skapar tro på kollektivet och tillvarons beskaffenhet. Symboler 

används i ritualer som är bekräftade av gruppmedlemmarna. Vid användning av ritualerna 

stärks gruppens kultur och eliminerar hot från omvärlden (Lalander, Johansson, 1999, s.58). 

Med hjälp av ritualer kan skepsis och ambivalens reduceras samtidigt som gruppen 
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regelsystem och mål blir starkare. Tankemönstret hos den enskilda börjar överensstämma med 

de andra gruppmedlemmarna genom ritualer (Lalander, Johansson, 1999, s.68).  ”När 

grupptänkandet är som starkast upphör individen att reflektera och ta individuellt ansvar” 

(Lalander, Johansson, 1999, s.69). Med andra ord betyder det att individens moraliska ansvar 

försvinner eller inte blir synligt (Lalander, Johansson, 1999, s.69). I den slutna gruppen är 

handlingarna en produkt av grupptänkandet, där gruppmedlemmarna upplever sig som 

överlägsna gentemot andra grupper.  Genom De-humanisering tillskriver man inte egenskaper 

utan ser dem som mindre värda och omänskliga (Lalander, Johansson, 1999, s.70). 

 

Reflektioner 

Det här kapitlet har beskrivit hur grupper fungerar i organisationer. Det som har tagits upp 

är hur relationer kan se ut i arbetsgruppen. Jag har använt mig utav tidigare forskning om 

grupper då jag velat synliggöra hur individerna agerar med varandra när de har en 

samhörighet till varandra. Faktorer som jag har tagit hänsyn till är att de anställda på en 

snabbmatsrestaurang är ungdomar, det vill säga att de har ett annat förhållningssätt och 

lever en speciell livsstil. Förutom att jag är medveten om att informanterna är ungdomar har 

jag valt att se dem som en grupp som arbetar på samma arbetsplats för att se hur de upplever 

sin arbetsmiljö, men även hur den utspelar sig. Vidare följer hur jag har gått tillväga i mitt 

uppsatsskrivande. 

 

5. Metod 
Följande kapitel behandlar hur jag har valt att gå tillväga i min studie. Läsaren ska få en 
inblick i hur jag har resonerat i mina tankegångar. Kapitlet inleds med att förklara min 
tidigare erfarenhet gällande snabbmatsbranschen. Vidare i kapitlet behandlas 
forskningsmetoden där jag för en diskussion kring mitt val. Följande avsnitt beskriver 
uppsatsens urval och mitt etiska förhållningssätt. Sedan följer mina resonemang om 
intervjuguiden samt hur intervjuerna gick till men även analysens tillvägagångssätt. 
Metodkapitlet avslutas med problemen som uppstått under uppsatsen.  
 

5.1 Förförståelse 

Min förförståelse grundar sig på egen erfarenhet vilket har gjort att jag är medveten om att det 

arbetar många ungdomar med olika mål i livet men även olika bakgrund inom 

snabbmatsbranschen.  Jag vill poängtera att jag tar hänsyn till att personer som jobbar inom 

snabbmatsbranscher inte är lågutbildade utan besitter kunskap inom sitt område. Mina åsikter 

gällande att arbeta inom snabbmatsbranschen har jag försökt att åsidosätta, då jag vill vara så 
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objektiv som möjligt. Detta innebär att mina fördomar som jag har fått från egen erfarenhet 

kan påverka min uppsats, däremot är det upp till läsaren att bedöma om jag färgar min 

uppsats. Mina egna erfarenheter av att arbeta på en snabbmatsrestaurang är att det är väldigt 

många personer som slutar och börjar. En del stannar kvar medan andra väljer att göra något 

annat. Jag märkte att relationerna på arbetsplatsen till en början uppstod genom att nya och 

gamla anställda pratade just om arbetsplatsen och hur man skulle utföra de olika 

arbetsmomenten. Det var som att de nya sökte bekräftelse hos individer som hade arbetat där 

en längre tid. Det jag även lade märke till var att de nya frågade alla av personalen som de 

träffade för första gången om även de var nya. Med andra ord bildades en gemenskap som 

förenade alla de anställda. Efter en tid började även de nyanställda att lägga märke till hur det 

var på arbetsplatsen, det vill säga att de insåg att dessa individer lever en livsstil.  

 

5.2 Val av forskningsämne 

Forskningsämnet som jag har valt var givet från första början. Intresset ligger i 

snabbmatsbranschens arbetsvillkor.  Det intressanta för mig är att beakta arbetsmiljön och 

arbetsuppgifterna som de anställda måste utföra samtidigt som de ska ge god service. För att 

en restaurang ska klara av att prestera och kunna ge god service måste det finnas någon form 

av samarbete där medarbetarna har likvärdiga mål och jobbar som ett team. Det jag har funnit 

intresse för är att snabbmatsrestaurangerna arbetar under principen ”löpandebandet”, det vill 

säga att arbetstagarna utför sina sysslor under ”just in time principen”, dock får de inte skapa 

sig buffertar. Mitt intresse ligger i hur de anställda påverkas av strukturen på arbetsplatsen.  

För att summera varför jag har valt mitt forskningsområde kan jag med en mening skriva: att 

jag genom min undersökning kommer ett steg närmare till att förstå snabbmatsbranschens 

utveckling.  

 

5.3 Val av metod 

Jag har valt att använda mig ut av kvalitativa intervjuer med åtta personer som jobbar på en 

snabbmatsrestaurang i en medelstor stad i Sverige. Jag har valt att använda mig ut av 

kvalitativa intervjuer då jag vill kunna föra en form av diskussion med personen som jag 

intervjuar. Jag är medveten om att jag skulle kunna utgå ifrån en kvantitativ metod och på så 

vis få helhets spektrum och kanske till och med utöka mitt undersökningsområde, samt skicka 

ut enkäter till flera restauranger. Utifrån egen erfarenhet kan jag dra slutsatsen att 

enkätundersökningar inte uppskattas samt nonchaleras oftast av många individer. Det jag även 
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skulle oroa mig för om jag gjorde en kvantitativ undersökning är om svaren skulle vara 

genuina, det vill säga både när det gäller, svaren men även av personer som svarade, så att det 

inte blir att någon fyller i enkäter åt någon annan. Ett annat argument till varför jag inte väljer 

att genomföra enkätundersökning är att många restauranger kan avböja till att medverka i 

studien då de måste tänka på sin status men även kanske fråga deras huvudkontor eller 

franchisetagaren som äger restaurangen.  Därför valde jag att fråga informanterna direkt och 

få samtycke på plats (Kvale, 1999, s.107). ”Om det är implicita innebörder och 

underförstådda uppfattningar som är föremål för undersökningen, kan deltagande observation 

och fältstudier av det faktiska beteendet, kompletterat med informella intervjuer, ge en mer 

giltig information” (Kvale, 1999, s.100).  

 

Genom kvalitativ metod kan jag diskutera med intervjupersonen samt be dem förklara sina 

svar om jag inte skulle förstå dem.  Intervjupersonerna behöver inte fråga sin arbetsgivare om 

lov och gör det av fri vilja. Ett annat argument som är för kvalitativ metod, är att jag har 

möjlighet under intervjun att observera intervjupersonens beteende, det vill säga att jag har 

lättare för att se om de känner sig besvärade av mina frågor eller om de gärna pratar om hur 

de upplever arbetsklimatet på arbetsplatsen. Med andra ord kan jag genom empirisk forskning 

förklara och beskriva det som jag vill genomföra (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 

2003, s. 24). Enligt författaren Steinar Kvale (1997) kan forskaren genom intervjusamtal 

lyssna på individers berättelser om sin livsvärld. Genom samtalet får forskaren en möjlighet 

att uppfatta intervjupersonens åsikter och synpunkter med sina egna ord.  Med andra ord 

bidrar den kvalitativa metoden till att forskaren har lättare att förstå intervjupersonens värld 

genom att samtalet blir en nyckel för forskaren. Den här metoden synliggör intervjupersonens 

synvinkel där forskaren sedan kan applicera vetenskapliga förklaringar. Forskningsintervjun 

bidrar även till att kunskap bildas genom att det sker ett samspel under intervjun där det sker 

ett utbyte av åsikter som samtalar om ett gemensamt tema (Kvale, 1997, s. 9). Enligt Sjöberg 

(1999) närmar forskaren sig sitt studieobjekt till hjälp av mätinstrument i den kvantitativa 

metoden. Konsekvensen blir dock att forskaren har en distans studieobjekten. För att komma 

närmare studieobjektet kan kvalitativ metod användas då den ger möjlighet för forskaren att 

lära känna personen (Sjöberg, 1999, s. 16).  
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5.4 Fenomenlogi 

Jag har valt att inspireras från fenomenlogi som ett vetenskapligt förhållningssätt då jag anser 

att den passar bäst i förhållande till mitt syfte. Med min undersökning vill jag ta reda på hur 

de anställda upplever arbetsmiljön. Detta kan jag göra genom att ha intervjuer som tar reda på 

hur dessa ungdomar ser på sin arbetsplats. ”Med ett fenomenlogiskt perspektiv följer 

koncentration på livsvärlden, öppenhet för den intervjuades upplevelser, prioriteringar av 

exakta beskrivningar, försök att sätta förkunskapen inom parantes och sökandet efter 

oföränderliga väsensmeningar i beskrivningarna” (Kvale, 1997, s. 42). Fenomenologin strävar 

efter att belysa individernas sätt att se på sin livsvärld. Perspektivet försöker att detaljerat 

beskriva strukturen och innehållet hos individens medvetande. Med andra ord försöker 

fenomenologin synliggöra saker som verkar osynliga (Kvale, 1997, s. 54).  Perspektivet 

innebär att det är kunskap som styr hur individerna handlar och uppträder i vardagslivet. 

Fenomenologin bidrar till att förstå individernas verklighet som är grunden för forskarens 

empiriska fält. För att kunna förstå individens verklighet måste forskaren bilda sig en 

uppfattning om dess inneboende karaktär för att kunna göra en sociologisk analys. Individens 

vardagsliv är en verklighet som olika individer har tolkat. Vardagslivet har en subjektiv 

meningsfullhet där världen har ett inre sammanhang. Individens verklighet utgör objektet för 

sociologiska analyser.  Det viktiga med perspektivet är att vardagsvärlden inte endast utgör en 

subjektiv och meningsfull verklighet för individerna. Världen har sin grund och börjar i 

individers handlingar och tankar. Genom handlingarna och tankarna hålls verkligheten vid liv 

(Berger, Luckmann, 2003, s. 31).  

 

5.5 Hermeneutik 

Hermeneutik ses som en vetenskaplig metod och handlar om texttolkning. Det centrala i 

metoden är att forskaren undersöker en del, men för att förstå själva delen måste den sättas in 

i en helhet. Med andra ord måste delen sättas in i ett samband med helheten. Dock är det 

viktigt att ha med sig att helheten består av olika delar. Fördjupat har hermeneutiken har en 

cirkel - hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att den enskilda delen endas kan förstås från 

helheten och helheten kan endast förstår genom delarna som utgör helheten (Alvesson, 

Sköldberg, 2008, s.193).  Metoden innebär att forskaren börjar vid någon punkt och gradvis 

pendlar mellan helheten och punkten för att kunna få en bredare förståelse av de båda delarna 

(Alvesson, Sköldberg, 2008, s.194).  Det som även kan vara ett hjälpmedel för forskaren är att 

synliggöra den hermeneutiska cirkeln och förstå förhållandet mellan helheten men även alla 

beståndsdelars som utgör helheten (Gilje, Grimen, 2006, s.191). ”Den hermeneutiska cirkeln 
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säger alltså något om hur motiveringar av tolkningar ser ut, vilken struktur de har eller vad de 

baseras på: tolkningar motiveras alltid genom hänvisning till andra tolkningar och det finns 

ingen väg ut ur denna cirkel” (Gilje, Grimen, 2006, s.191). 

 

5.6 Urval 

Mitt resonemang kring intervjupersonerna har varit simpelt. Som mål har jag haft att intervjua 

tio personer från en snabbmatsrestaurang. Jag gick till restaurangen redan i början på 

höstterminen och frågande om det gick bra att utföra min undersökning på arbetsplatsen. Jag 

fick ett klartecken och meddelade att jag kommer tillbaka under vårterminen med utförligare 

presentation av forskningsämnet.  

 

Urvalet av intervjupersoner har varit strategiskt från min sida, då jag har velat få en jämn 

könsfördelning men även för att kunna få kunskap om mitt forskningsfällt (Sjöberg, 1999, 

s.169). När jag har kontaktat personerna har jag valt att använda mig utav en kontroversiell 

metod än den vanliga (ringa och presentera sig själv). Jag har personligen frågat majoriteten 

av de informanterna, det vill säga att jag har gått till arbetsplatsen och presenterat vad jag gör 

och mina intressen med uppsatsen. Resterande har jag skickat ut sms till. Personerna på 

restaurangen har varit väldigt snälla och hjälpt mig gällande nummer till de anställda. Vissa 

personer har valt att svara på mina sms medan andra har bortsett från dem. Personerna som 

jag endast skickade sms till medverkade inte i undersökningen dock gjorde de som jag gick 

och frågade personligen.  

5.7 Etik 

Enligt vetenskapsrådet handlar etik om att forskaren ska ha en medvetenhet och föra en 

diskussion kring hur denne bör handla. Etik handlar inte endast om lagar utan berör andra 

aspekter. Aspekterna har en stor påverkan på samhället under ett långsiktigt perspektiv8. Dock 

måste här tilläggas att en forskare styrs av lagar och regler. Forskarens etiska ansvar är 

grunden för alla forskningsetik. Detta innebär att forskaren har eget ansvar för forskningens 

kvalitet men även för att den ska vara moraliskt acceptabel. Reflektion om forskningsetiken 

måste vara en naturlig del under forskningsprocessen. Förutom att forskaren ska vara insatt i 

den vetenskapliga litteraturen, följa de nationella, lokala reglerna och normerna, ska 

forskningen bidra till mänskligheten och samtidigt ha respekt för mänskligt liv.  Som forskare 

ska denne ha god forsknings och dokumentationssed. Detta innebär att forskaren inte får 

                                                 
8 http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html datum 2010-03-21 
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fabricera, plagiera samt förfalska vetenskapligt resultat och data som i sin tur leder till ett 

vilseledande svar. Många forskare menar på att forskare bör utgår ifrån försiktighetsprincipen 

om forskningsfältet som kan skada miljön samt den mänskliga hälsan9.  

 

Utifrån dessa principer garanterar jag mina intervjupersoner full anonymitet och är medveten 

om de inte behöver ställa upp. Utifrån moraliska utgångspunkter väljer jag att inte skriva min 

informationsplats då det blir lätt att återkoppla till mina intervjupersoner. För att skydda deras 

anonymitet och minska konsekvenserna av negativa påföljder väljer jag att inte skriva namnet 

på arbetsplatsen.  Med tanke på att jag har arbetat inom snabbmatsbranschen ska jag försöka 

att ha en neutral inställning för att få fram mina intervjupersoners livsvärld utan att applicera 

mina tidigare erfarenheter. Jag värderar förhållningsätt väldigt högt då jag inte vill påverka 

eller vinkla forskningen även om det finns en stor risk. Därför anser jag att etik är väldigt 

viktig i forskningen även om jag som forskare inte skulle ha haft någon tidigare kontakt med 

forskningsfältet.  I min uppsats vill jag återskapa intervjupersonernas livsvärld. Jag är väl 

medveten om att intervjupersonerna skapar sin värld och jag i sin tur kommer återskapa den, 

dock tror jag att genom mitt förhållningssätt, det vill säga att jag ska försöka ta distans från 

mina erfarenheter kommer kunna ta del av dessa personers liv utan för många förutfattade 

meningar. Detta innebär att jag inte vill manipulera analysen och kommer försöka ta distans 

från mina tidigare erfarenheter men även fördomar om intervjupersonerna.  Att jag väljer att 

inte skriva namnet på arbetsplatsen gör jag utifrån etiskt förhållningssätt då jag som individ 

inte vill få några påföljder både som forskare men även som privatperson.  

 

5.8 Intervjuguide 

Hermeneutik är läran om tolkning och läsning. Metoden handlar även om att tolkningen 

handlar om att förstå vad texten förmedlar i relation till vilken fråga som ställs. Frågorna som 

ställs måste innefatta fyra faktorer; tankens klarhet, frågans karaktär, avståndet mellan texten 

och forskaren som tolkar samt valet av tolkningsperspektiv. Frågans karaktär ska klargöra om 

frågan inriktar sig på att manifestera en text eller om det finns ett latent budskap. Generellt 

kan man säga att de uppenbara budskapen är tydliga medan de dolda budskapen i texten finns 

under ytan och kan inte utläsas direkt.  Frågor som är av den latenta karaktären innefattar mer 

tolkningsarbete än frågor som leder till en uppenbar text. Tankens klarhet innebär att 

personerna som skapar texten inte alltid har ett intresse av att uttrycka sig klart. Med andra 

ord kan även detta betyda att textproducenten inte har en genomtänkt åsikt om ämnet, det vill 

                                                 
9 http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml datum 2010-03-21 
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säga att personen inte har reflekterat över vad forskaren ställer för frågor (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2003, s. 245-246). Jag har försökt att formulera frågorna så enkelt 

som möjligt, då jag inte vetat mina intervjupersoners bakgrund. Strukturen gällande 

intervjufrågorna har jag även reflekterat över och valt att ställa enklare frågor som till 

exempel ålder och arbetsuppgifter i början. Detta med tanke på att jag har varit medveten om 

att informanterna kan vara nervösa. Vidare har jag valt att fråga om arbetsplatsen och om 

arbetsuppgifterna, sedan om arbetskamraterna och tillsist om arbetsmiljön. Jag valde det här 

sättet då jag ansåg att det skulle ge djupare svar.  

 

5.9 Genomförande av intervjun 

Jag lyckades genomföra åtta intervjuer med personer som arbetar på samma restaurang. 

Personerna som ställde upp på intervju var de individer som jag hade frågat personligen, det 

vill säga att jag presenterade mig och det jag ville undersöka. Intervjuerna genomfördes till 

stor del på restaurangen. De flesta av informanterna var väldigt nervösa och uppgav att det var 

deras första intervju, därav ville många inte bli inspelade. Jag garanterade att de skulle vara 

anonyma och fick medgivande från deras sida. Inspelningen av intervjuerna gjordes med min 

mobiltelefon, under intervjuerna satt jag även och antecknade. Innan jag genomförde 

intervjuerna hade jag läst på om mitt undersökningsområde. Dock måste jag uppge att när jag 

började skriva uppsatsen ville jag forska om identifieringen och gemenskapen till 

snabbmatskulturen.  Förutom att informanterna var nervösa var de även öppna. Nervositeten 

synliggjordes genom att majoriteten svarade väldigt kort på de första frågorna som jag ställde. 

En del informanter frågade även om de svarat rätt. Vidare under intervjuerna glömde de bort 

att jag spelade in och att det faktiskt var en intervju. Samtalsprocessen utvecklades där 

informanterna pratade öppet om hur de upplever sitt arbetsklimat. Det jag även blev förvånad 

över var att de sökte bekräftelse från mig genom att säga ”aa du vet hur det är”, dock visste 

jag inte hur det är och bad dem förtydliga. Informanterna svarade på alla frågor men hade 

problem att svara på frågan om de trivdes på sin arbetsplats. Alla intervjuer tog mellan 45-60 

minuter. Informanterna visade intresse genom att de ville att jag skulle skicka uppsatsen till 

dem när jag var färdig.  
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5.10 Analysens tillvägagångssätt 

Tolkningsperspektivet är viktigt då det enligt idéhistorikern Quentin Skinner utgör en skillnad 

mellan två perspektiv. Skinner menar att texttolkaren bör göra skillnad mellan vad texten 

betyder för forskaren samt vad texten betyder för den som sänder texten. Det som även är 

viktigt med tolkningsperspektivet är att forskaren förstår vad texten betyder för en specifik 

grupp. Om perspektivet endast består av forskarens tolkning måste denne läsa texten med ett 

modernt förhållningssätt. Är det avsändarens perspektiv måste forskaren ta reda på vad denne 

menade och vilken betydelse texten har när denne formulerade den. Om perspektivet har en 

mottagargrupp måste forskaren tydliggöra vad texten har för betydelse för publiken. 

Förhållningssättet mellan text och forskare innebär i hur stor grad forskaren är insatt i miljön 

där texten produceras i. Texten är lättast att förstå om det kulturella, tidmässiga och sociala 

avståndet är litet. Avståndet mellan text och uttolkare har en återkoppling till uttolkarens 

förförståelse.  Forskarens tidigare erfarenheter kan nämligen ha en stor påverkan på hur texten 

ska tolkas, detta innebär att två personer som läser samma text kan tolka den på olika sätt. 

Forskarens tidigare erfarenhet kan ha en inverkan på slutsatserna och ses inte som unikt för 

kvalitativa textanalyser utan ses som obotligt för all samhällsforskning (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2003, s. 245-246).  

 

Analysen har jag valt att dela upp i tre kategorier för att svara på mina frågor. Den första 

kategorin är arbetsplatsen, sedan följer restaurangen och till sist arbetsgruppen. Dessa tre 

kategorier valde jag då informanterna berättade om hur de upplevde arbetsmiljön på sin 

arbetsplats, och besvarar min problemformulering. Jag skulle vilja påstå att avståndet mellan 

mig och texten är liten då jag genom erfarenhet samt teorier är väldigt insatt i deras 

upplevelser. Jag är medveten om att min erfarenhet har en inverkan på hur jag tolkar texten. 

För att kunna analysera har jag valt att göra meningskoncentrering i resultatet och kortat ner 

citaten för att synliggöra budskapet bakom varje citat (Kvale, 1999, s.174). 

 

5.11 Metodproblem 

Problemen som jag har stött på under uppsatsens gång har bland annat varit att jag vetat om 

vad jag ville skriva om, men visste inte till fullo alla detaljer. Det enda jag visste var att jag 

ville skriva om snabbmatsbranschen. Med andra ord var inledningen väldigt påfrestande 

kapitel att skriva för mig. Ett annat problem var att jag inte visste om restaurangen som jag 
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frågat ville vara med på min undersökning, med tanke på att jag frågade dem i början på 

höstterminen. Jag befarade även att ingen ville ställa upp på mina intervjuer. Under mina 

besök på restaurangen svarade väldigt många att de ville ställa upp, men intervjuerna kom 

aldrig till stånd då de inte kunde eller hade tid. Problemet med mitt undersökningsområde var 

att det inte har forskats mycket om det. Jag tog hänsyn till att det handlar om välbefinnandet 

på en snabbmatsrestaurang, där det har konstaterats att branschen har en hög 

personalomsättning10. Detta innebar att jag fick problem i teoriavsnittet då jag inte visste 

vilket utfall intervjuerna skulle ha. Informanternas svar har varierat och inga generella 

slutsatser kan dras. Detta kan ha att göra med att undersökningen bygger på åtta personers 

uttalande. Dock har det framkommit många intressanta infallsvinklar. Uppsatsens validitet har 

varit problematisk då informanterna har haft olika tolkningar på arbetsmiljön, men det kan 

även ses som unikt. Med andra ord har min mätning blivit det vad mina informanter har sagt 

till mig. 

 

6. Presentation av resultat 
Det här kapitlet handlar om informanternas svar, där jag har försökt att får ner deras svar 
ordagrant som möjligt gällande deras upplevelser av arbetsmiljön. Jag har även valt att 
använda mig utav bokstäverna xx när informanterna nämnt restaurangens namn.  
 

Resultatet är indelat i tre olika teman som är den formella inverkan på ungdomarna som 

jobbar på en snabbmatsrestaurang, restaurangens informella kultur samt arbetskollegornas 

påverkan på tillhörigheten. Vidare kommer en kort beskrivning av informanterna. För att 

säkra intervjupersonernas anonymitet har de tillskrivits med fiktiva namn. Beskrivningen är 

ett verktyg för läsaren för att kunna få en bild av vem individerna är men även för att läsaren 

ska ha det lättare att följa med i texten. Informanternas ålder samt befattning kommer inte att 

publiceras, detta med tanke på att det är lättare att återkoppla respektive svar till personen som 

har uttalat sig. Alla informanter är runt 20 års ålder.  

 

Lucas, är heltidsanställd och har varit det i två år. Som heltidsanställd tillbringar Lucas många 

timmar på restaurangen. Lucas främsta arbetsuppgifter är att ge god service i kassan, arbeta i 

köket men även städa undan efter gästerna. Hans framtidsplaner är att vidareutbilda sig. 

 

                                                 
10 http://www.dn.se/ekonomi/jobb/det-basta-som-kan-handa-ar-att-andra-kopierar-oss-1.484162 datum 2010-05-
23 
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Elina, är restaurangbiträde och har jobbat på restaurangen över ett år. Hon hittade jobbet via 

arbetsförmedlingen och valde att söka arbetet då det inte krävde någon erfarenhet eller 

speciell utbildning. Just nu har Elina blivit heltidsanställd, det vill säga gått från att vara 

deltidsanställd till att jobba heltid i skift. Som restaurangbiträde arbetar Elina mestadels i 

kassan.  

 

William, jobbar som deltidsanställd och har varierande arbetsuppgifter. Sammanlagt har 

William arbetat på restaurangen i snart tre år och får både arbeta i köket och i kassan. William 

har haft ett uppehåll på ett år för studier på högskolan. Som deltidsanställd jobbar han cirka 60 

timmar i månaden.   

 
Petra, har jobbat på restaurangen i två år och tre månader. För tillfället håller Petra på att 

utbildas till skiftledare och går sista året på gymnasiet. Petra började jobba som en 

deltidsmedarbetare och avancerade till att bli områdesansvarig och handledare. Vissa månader 

jobbar hon 40 timmar andra månader jobbar hon 120 timmar.  

 

Erik, arbetar som deltidsanställd, är med i arbetsmiljögruppen och kommer att bli handledare 

inom den närmaste framtiden. Vid sidan om arbetet studerar Erik på högskolan. Erik har varit 

anställd i sammanlagt två år som är uppdelat i två perioder. Han slutade första gången för att 

börja studera. Varje månad jobbar Erik upp till 60 timmar och hans arbetsuppgifter består 

mestadels av att arbeta i köket men även kassan.  

 

Hugo, är medarbetare, heltidsanställd samt utbildas till handledare. Som handledare utbildar 

Hugo nya medarbetare. Han är den personen som de nyanställda ska vända sig till vid frågor. 

Hugo har jobbat på företaget i snart två år, hans arbetsuppgifter är att arbeta i kassan men 

även i köket.  

 

Kristina, har sammanlagt jobbar på företaget i tre år. Kristina har genom arbetet hittat nya 

vänner och trivs väldigt bra i sin umgängeskrets på jobbet.  Hennes framtidsplaner är att hitta 

ett annat jobb eller utbildning som passar bättre till hennes fritidsintressen.  

 

Åsa, har arbetat på restaurangen i sex år. Just nu är Åsas fokusering på karriären. Som anställd 

på restaurangen jobbar Åsa mycket i köket och på så vis skaffat sig mycket erfarenhet.   
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Den formella strukturen 

6.1 Arbeta på en snabbmatsrestaurang  

Intervjupersoner fick sina jobb genom att de sökte på annonser som var publicerade på 

Arbetsförmedlingens hemsida eller lämnade intresseanmälan via hemsidan. Deras inträdes 

biljett till arbetsmarknaden är genom snabbmatsbranschen. Många av de tillfrågade 

informanterna uppgav att deras nuvarande arbete är deras första seriösa jobb. Majoriteten av 

informanterna sökte sig till snabbmatsbranschen då de var i behov av ett arbete. Deras val av 

yrke baserades på att branschen inte krävde någon tidigare erfarenhet.   

 

- William, jag behövde ett jobb när jag gick på gymnasiet och nu behövde jag pengar 

och så visste jag att jag kunde få jobb där, så sökte jag där igen. 

 

- Kristina,  jag behövde jobb snabbt och jag hade hört att man kunde få jobb här, det är 

det enda stället jag har sökt faktiskt. 

 

 

På arbetsplatsen finns det regler för hur de anställda ska agera, vad de ska ha på sig och vad 

som är tillåtet och otillåtet. Detta hade dock med matsäkerheten att göra och informanterna 

kände inte sig så påverkade utav det utan accepterade villkoren. Alla intervjupersoner jobbar 

på golvet och har likvärdiga arbetsuppgifter oavsett om de är arbetsledare, handledare, 

områdesansvariga eller (hel/deltids -) medarbetare. Intervjupersonernas arbetsuppgifter 

varierade inte så mycket, dock fanns en variation av ansvar som ungdomarna upplevde. 

Majoriteten av informanterna kunde utföra de flesta arbetsuppgifter som bland annat var att ge 

god service och arbeta i kassan, producera mat med kvalité i köket eller få gästerna att trivas i 

lobbyn genom att städa och plocka undan. Majoriteten av informanterna strävade efter att 

tillfredsställa restaurangens gäster.  

 

- Petra, ja, (tystnad) ja på nätterna får jag stå i kassan och sälja och på dagarna får 

jag stå i köket med de nya och utbilda dem.  

 

Informanternas subjektiva uppfattning gällande deras arbetsuppgifter har även varit 

varierande.  
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- Petra, jag trivs med dem, men jag vill fortfarande avancera. Vad ska man säga, jag 

nöjer mig inte med att stanna kvar på en plats utan vill utvecklas hela tiden.  För jag 

vill lära mig något nytt varje dag, om man säger så.  

 

- Hugo, jo jag tycker dem är väll helt okej, jag är ju nöjd med dem arbetsuppgifterna 

som jag får från xx men detta arbete strävar jag inte att ha för resten av livet, men 

annars är det väll helt okej.  

 

 

Alla som arbetar på restaurangen har blivit påverkade av arbetet på olika sätt och menade på 

att arbetsuppgifterna kan vara monotona. Informanterna har sin egen uppfattning av hur de 

blir påverkade av arbetet.  

 

- Lucas, lite tjatiga, lite långtråkiga, samma sak varje dag. Det har väll kanske fått mig 

må lite dåligt ibland. Det är inte just själva arbetet, det är väll mer folket där som kan 

vara lite konstiga och ja lite skit snack, så man kan inte lita på folk, det är väll mest 

det.  Jag skulle nästan tänka mig att jag har blivit lite mer, hur ska man säga, alltså 

tar inte lika mycket kontakt med nytt folk, jag är inte lika öppen med mig själv mot nytt 

folk som jag var innan. 

 

- Elina, det är väldigt mycket samma varje dag (paus). Ibland kan det, ibland peppar 

man, ibland känns det väldigt tråkigt att göra samma sak hela tiden, det är ju i princip 

samma sak nästan varje dag, Jag står i kassan och tar beställningar, ger deras mat, 

det är ju klart att det inte är något som gör att man utvecklas jätte mycket. Jag har 

nog blivit mer stresståligare och känner att jag klarar av lite stressigare situationer. 

Jag känner mig inte så uppjagad av småsaker längre.  

 

- Kristina, ja absolut. Det påverkar ju allting. Man kan aldrig stänga av mobiltelefonen 

för man måste kunna svar på viktiga samtal, så det påverkar ju kanske ibland 

nattsömnen. Men den påverkar ju också på ett positivt sätt, man får ju vänner här på 

jobbet och hänger med och så. Det påverkar jätte mycket.  
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Det som kan konstateras är att informanterna menade på att arbetsuppgifterna har påverkat 

dem som personer. Även om uppgifterna sågs som enformiga fanns det även de som trivdes 

med sina arbetsuppgifter. Informanterna hade inte något emot sina arbetsuppgifter utan 

accepterade deras utformning. Att ge service till andra innebär att informanterna får möta 

olika individer, detta har påverkat dem på så vis att de kan hantera stressiga situationer. Det 

som även kom fram under intervjuerna är att informanterna har blivit påverkade av sina 

arbetskollegor. 

 

- William,  det känns ju lite att vi är förbrukningsvaror. Vi människor bara jobbar ihjäl 

oss.  

 

Genom att arbeta på snabbmatsrestaurangen har de även insett hur viktig kommunikationen 

är. Många av informanterna tillbringar en stor del av sin tid på arbetsplatsen och menar på att 

ju mer man är på arbetsplatsen desto mer vänskapsrelationer kan man skapa. Dock finns det 

vissa som inte vill umgås med sina arbetskamrater då de inte upplever en gemenskap.  

 

Informella kulturen 

6.2 Restaurangen 

De flesta av informanterna associerade restaurangens och arbetets betydelse med vänskap. 

Relationerna som informanterna har med sina arbetskollegor påverkar deras trivsel på 

arbetsplatsen. Dock fram kom varierande åsikter i den kategorin. Tillhörigheten till företaget 

berodde även på om de hade sin umgängeskrets där. Det som även framkom är att det finns 

vissa personer på arbetsplatsen som har en brinnande passion för företaget och hävdade sig 

genom att ha kunskap om företaget. Detta innebar att de spenderade sin fritid med att ta reda 

på olika fakta.  

 

- Åsa, absolut, det är mitt andra hem. Jag känner väll nästan så här att (tystnad) det är 

viktigare att den här restaurangen är ren och fin än mitt hem. Det skär lite mer i 

hjärtat om det går sönder här än hemma.  

 

- William,  nej jag har inte den kärleken till xx och det har inte jag. För vissa är xx hela 

deras liv, de har alla sina vänner där och de går till jobbet fast de inte ska jobba. Jag 

tror i och med att man jobbar där så får man så många vänner.  
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Utifrån intervjupersonernas svar visade sig att det finns en tydlig maktkamp på arbetsplatsen 

där de anställda tävlade mot varandra och deras kunskap. Ingen av informanterna visste riktigt 

hur maktkampen började dock har det visat sig att den börjar uppifrån, det vill säga att de 

anställda inte har fått tillräckligt information/kunskap.  

 

- Kristina,  det finns ju folk som håller på att bli arbetsledare och sådana där ledare 

gång i framtiden nu.  Och dem tävlar väldigt mycket i med varandra. Ja om vem som 

är duktigast och vem som kan mest. Vem som kan siffror på grillar och allt sådant 

med, temperaturer. Kunskaper om xx. Det är en väldig kamp där. Och vem som får 

leda mest, och vem som har ansvar där och där. Lite så. Man ba´skrattar åt det 

(skratt) lite så ungefär. Det är ju kul att det är folk som vill.   

 

- Elina, jag tror i och med att man är där många timmar blir man påverkad på ett eller 

annat sätt, det måste man bli. Jag tror inte att man kan gå dit och vara helt opåverkad 

utan komma in i ett tänk så nära på xx (skratt). Det är en egen liten värld. Det är att 

man är koncentrerad på pengar, merförsäljning, det är ju klart att vi ska sälja bra. 

Och det är ju klart att restaurangen måste gå runt. Den är väldigt speciell. Jag tror att 

vissa är väldigt inne i den här världen, att många har alla sina vänner där, typ att 

man kanske inte lever på xx, men att många tar det ganska seriöst, men det är ju klart. 

Jag tror att vissa som jobbar där vill gå framåt och få högre position på företaget, lite 

makt.  

 

- Åsa, ja det gör de väll, den handlar antagligen om att man vill vara bäst, man vill visa 

att man vet mest och är bäst, oftast bottnar det i sig i att inga människor som arbetar 

här vet riktigt, som är så mogna ibland i vissa grejer. Så de kan inte alltid vara glada 

för någon annans skull.  

 

- Elina,  ja det tycker jag, det är ju vissa som tycker att de är bättre än andra.  

 

Genom arbetet har informanterna utvecklats på olika sätt, vissa hävdar att de inte har 

utvecklats genom arbetet medan andra menar på att de har gjort det. Utvecklingen som 

informanterna har gjort har till stor del handlat om att de har utvecklat personliga egenskaper 
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och blivit bättre människokännare samt lärt känna sig själva. Status spelade en varierande roll 

hos informanterna och menade på att det handlade mer om hur arbetskollegorna behandlade 

varandra. Utifrån informanternas svar spelade arbetsuppgifterna en mindre roll i deras trivsel 

utan det viktigaste var hur man fungerade i grupp. Dock kom det fram ur informanternas svar 

att det förekom grupperingar på arbetsplatsen.  

 

- Lucas, det är lite samma sak. Allting ska låta så bra, det är inte så bra som det låter, 

det ska vara så fint på papper. Det ska vara så himla bra sammanhållning, alla ska 

kämpa mot samma mål men i själva verket är det väldigt grupperat, tävlingsinriktat, 

att jag är mycket bättre än dig, trycker ner folk och så där. 

 

Den grupperingen bestod just av personer som ville klättra i karriärtrappan genom att vara så 

insatt i restaurangen som möjligt. Vissa informanter menade på att det blir en otrevlig 

stämning då det pågår mycket prat bakom ryggen då många försöker hävda sin kunskap och 

bevisa att de är bättre än de andra.  

 

- Lucas, jag är lite av det svarta fåret i familjen. Det har nästen blivit värre tror jag. 

Det är allt med tävlingsgrej, favorisering, det är lite av alla. Det är väll de högsta 

hönsen i familjen, de prioriteras högst och sen de andra som också ingår i familjen 

kanske har förtur på vissa grejer även fast man tycker att andra borde ha fått det. 

 

 

Arbetsgruppen 

6.3 Arbetskamrater 

Alla informanter uppgav att de umgås med sina arbetskamrater på fritiden, konsekvensen är 

att det pratas mycket om arbetet på fritiden. Vissa tyckte att det behövs och fungerar som 

terapi medan andra tyckte att det var för mycket att jobba och sen prata om jobb. En stor del 

av informanterna såg sitt jobb som en tillfällig arbetsplats och vill inte klättra i karriärtrappan 

utan vill testa på något annat i framtiden. Dock var det inte många som hade en framtidsplan.   

 

Vid frågan om de trivdes på arbetsplatsen kunde många informanter inte svara. Informanterna 

menade att de inte kände sig uppskattade och ville inte jobba där. Dock fanns det avvikande 
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svar där de kände sig uppskattade och inte ville jobba kvar, men även att de inte kände någon 

uppskattning men ville jobba kvar och utveckla företaget.   

 

- Åsa, (tystnad) det kan jag inte påstå. Jag har inget konkret exempel så där, men sen så 

känner jag mig inte o –uppskattad heller. 

 

- Hugo, ja det gör jag. Jag känner mig uppskattad när jag vet om att folk ber mig göra 

många saker, till exempel att folk ber oftast mig göra upp fyllnad. Då vet jag att de 

uppskattar mig för att jag är väldigt snabb på upp fyllnad och de uppskattar. Därför 

ber de mig göra den och inte vem som helst. 

 

När det gäller vad intervjupersonerna har lärt sig genom sitt arbete kunde generella svar hittas, 

det vill säga att de tyckte att de hade fått en bra arbetslivserfarenhet.  

 

- Erik, ja det tycker jag (skratt). Det är ju det här med kommunikation och interaktion, 

att det pågår så otroligt mycket mer än vad man tror, när man kommunicerar med 

andra, det märks väldigt mycket, det märks väldigt tydligt om man är oerfaren. Så det 

är väll det jag har fått för erfarenhet. 

 

En del av informanterna tyckte om strukturen på arbetet och trivdes på arbetet med hjälp av 

deras arbetskollegor även om de inte hade något gemensamt förutom att de arbetade på 

samma jobb. 

 

- Erik, människor, människor, när, det finns ju vissa tillfällen när, när allting är bra 

liksom, så jobbar man med människor som man trivs med, det är svårt att förklara 

men det känns som om man kommer ihop som nu jävlar nu kör vi. Då funkar det, dels 

för att man har det sociala och dels för att man uträttar någonting.  

 

Många informanter upplevde att de arbetade som ett team på arbetsplatsen, detta kunde 

speciellt synliggöras på kvällarna. Vad detta berodde på kunde ingen informant förstå. 

Samspelet fungerade bra på golvet, dock uppgav en del att informationen inte var tillräckligt 

bra när det handlade om större förändringar. Alla informanter ville bidra till en god stämning 

och ge uppmärksamhet till alla sina arbetskollegor.  En del bidrog genom att vara glada andra 

bidrog genom att ge feedback till sina arbetskollegor. När det kom till frågan kreativitet ansåg 
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många att de inte kunde vara kreativa då företagets utformning inte tillät det. Informanterna 

menade att de flesta saker redan var uppfunna och därmed kunde de inte bidra till något nytt 

på den fronten.  

 
 

7. Analys 
Analysen är indelad i tre delar.  Den första delen handlar om hur det är att arbeta på en 
snabbmatsrestaurang. Faktorer som tas upp är den formella strukturen som 
snabbmatsbranschen har utvecklat. Den andra delen är om restaurangen som arbetsplats och 
hur arbetarna upplever atmosfären. Det som även tas upp i den kategorin är den informella 
kulturen. Den tredje delen berör arbetsgruppen. Faktorer som tas upp är hur kulturen på 
restaurangen utspelar sig.  
 

 

7. 1 Den formella strukturen  

Att arbeta på en snabbmatsrestaurang  

Att arbeta på en snabbmatsrestaurang innebär att de anställda måste följa regler och rutiner. 

En typisk regel är att de anställda måste ha en uniform på sig när de arbetar. Uniformen ser 

likadan ut för både kvinnorna och männen. Personer som är arbetsledare utmärker sig från de 

andra anställda genom att färgen på deras skjorta varierar. Uniformen kan ses som en 

avgränsning till omvärlden enligt Engdahl (2001) och skapar en formell tillhörighet. Detta 

innebär att individer som bär uniformen representerar organisationen. Genom att de anställda 

går med på att bära uniform kan Bernards teori om ”zone of indifferance” bekräftas då 

individerna ger upp sin kontroll och överlåter andra att bestämma över en. Vissa av 

informanterna tyckte att det fanns för mycket regler om just vad som är tillåtet att ha på sig 

och vad som är otillåtet på restaurangen. Genom att tillhöra en organisation har individerna 

förväntningar från organisationen men även från gruppmedlemmarna.  Förväntningar kan vara 

arbetsuppgifter som de måste utföra enligt Engdahl (2001) men även deras engagemang i hur 

de anställda utför arbetsuppgifterna.  

 

Arbetsuppgifterna på snabbmatsrestaurangen är uppdelad i tre stationer – kassan, köket och 

lobbyn, dock tillkommer andra uppgifter som arbetsledarna har till exempel räkna kassor, för 

övrigt hade alla anställda likvärdiga arbetsuppgifter. Det som varierade bland 

intervjupersonerna var deras utbildning vid varje station. Vissa informanter kunde inte alla 

arbetsuppgifter vid varje station. Detta kan bero på att de inte har arbetat där tillräckligt länge 
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eller att ingen vill lära ut dem de nya stationerna. En annan förklaring till varför inte alla 

informanter kan varje station kan vara att de blivit snabba på en station och arbetsledningen är 

rädd att de inte kan prestera lika bra, eller tar för lång tid att bli snabba på den nya stationen.   

 

Arbetsstrukturen kan återkopplas till Ritzers (2000) teori om McDonaldization där arbetet är 

standardiserat.  Informanternas svar gällande arbetets utförande har en tydlig återkoppling till 

Frederick Taylors rutiner på arbetsplatsen. De rutiner som de anställda följer är skrivna och 

anger hur personalen ska agera samt utföra arbetsuppgifterna som innebär att de anställda är 

styrda av maskinerna runtomkring (Ekstedt, Sundin 2006). Strukturen på en 

snabbmatsrestaurang kan liknas vid ett löpandeband koncept där personerna i köket tillagar 

produkten, kassapersonalen förmedlar service och personalen i lobbyn ska få gästen att trivas 

genom att hålla det rent och fint. Arbetsuppgifterna är utformade så att alla ska klara av dem 

och varierar inte mycket. Förklaringen till detta är för att öka förutsägbarheten i produkterna 

men även för att alla anställda ska besitta lika mycket kunskap om varje arbetsstation (Ritzer, 

2000). Med andra ord kan det konstateras att alla regler och rutiner samt att alla ska vara på 

samma kunskapsnivå bidrar till att de anställda ses som utbytbara i större utsträckning än om 

varje person skulle ha dold kunskap och inte dela med sig den till andra.  Detta kan förklaras 

genom att snabbmatsrestaurangerna har en självexistens där individerna ses som utbytbara 

enligt Engdahl (2001). Många av de tillfrågade informanterna upplevde att arbetsuppgifterna 

var monotona och långtråkiga. Förklaringen till detta kan hittas i att snabbmatsbranschen 

erbjuder förutsägbarhet, där de anställda är kontrollerade genom maskinerna. En annan 

förklaring skulle kunna vara de anställda inte får möjlighet till att visa sina egna egenskaper 

via arbetet. Dock uppgav informanterna att de inte hade något emot arbetsuppgifterna och om 

att det var strukturerat men påverkades av sina arbetskamrater (Ritzer, 2000). Att inte 

informanterna hade något emot den formella strukturens utformning av arbetsuppgifterna kan 

bero på deras inställning samt att de ses som ett fysiskt arbete där de agerar på rutin.  Detta 

innebär att de anställda inte har utrymme att påverka arbetsuppgifterna utan har accepterat 

deras struktur.  

 

Utifrån informanternas svar har det inte gått att bekräfta Eric Schlossers (2001) studie som 

gjordes i Förenta Staterna gällande att de anställda endast arbetar där några månader, då det 

visade sig att informanterna hade arbetat en längre tid.  Det som kan bekräftas är att det är 

unga personer som arbetar på restaurangen som kan utföra de olika arbetsmomenten vid varje 

station på restaurangen.  Schlosser (2001) konstaterade i sin studie att de anställde tyckte att 
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arbetet var monotont och enformigt, detta kan även bekräftas av en del av de tillfrågade 

intervjupersonerna men de hade inget emot att utföra dem.  

 

- Hugo, jo jag tycker dem är väll helt okej, jag är ju nöjd med dem arbetsuppgifterna 

som jag får från xx men detta arbete strävar jag inte att ha för resten av livet, men 

annars är det väll helt okej.  

 

Förklaringen till att det inte går att bekräfta Eric Schlossers (2001) studie kan finnas vid att 

snabbmatsjobb inte har samma status som i Förenta Staterna. Det kan även förklaras genom 

att restaurangen försöker tillgodose allas behov för att öka de anställdas arbetsprestation 

(Jacobsen, Thorsvik, 2002). Utifrån de anställdas perspektiv har det framgått att gemenskapen 

är viktig. Att arbeta på en snabbmatsrestaurang kan ses som en gemenskap då de anställda 

oftast är i 20års åldern och lever samma livsstil där de anställda blir inkluderade (Lalander, 

Johansson, 1999). 

 

Den formella strukturen på arbetsplatsen är standardiserad och är uppbyggd på rutinerade 

arbetsuppgifter som de anställda förväntas utföra. Detta innebär att de anställda upplever att 

arbetet i sig inte är stimulerande och hämmande på många sätt (Ritzer, 2000) då de anställda 

inte kan vara kreativa. Arbetsplatsens struktur har stress inbyggt i systemet som påverkar de 

anställda genom att de till slut inte upplever stress utan att det blir en del av vardagen.  

Utförandet av arbetsuppgifterna ses inte som negativt från ungdomarnas sida.  Dock finns det 

motsägelser i informanternas svar då en del såg sitt arbete som en tillfällig fas i livet. Den 

andra delen av informanterna ville lära sig nya saker om restaurangen och ville klättra i 

hierarkitrappan. Den formella strukturen på en snabbmatsrestaurang har påverkat 

arbetsmiljön. Även om inte informanterna medgav att de har blivit påverkade av att arbeta på 

en snabbmatsrestaurang kan det konstateras att informanterna har blivit en del av 

snabbmatssystemet där reproduktionen av rutiner sker genom att härma andras agerande utan 

att ifrågasätta strukturen. Här är det viktigt att tillägga att en del av informanterna var 

medvetna om att de ska agera på ett visst sätt när de arbetar och att det är en skillnad från hur 

de vanligtvis agerar utanför arbetet. Förklaringen till att informanterna inte erkänner att de har 

blivit påverkade av arbetet kan bero på att de inte vill erkänna att de har blivit en del av 

systemet, även om de känner att de är förbrukningsvaror. Förklaringen till varför vissa 

upplever att de är förbrukningsvaror kan ha att göra med att restaurangen består av olika 
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grupper där det finns en stark grupp som är påverkad av den formella strukturen och vill 

implementera deras värderingar på andra (Jacobsen, Thorsvik 2002). Det  

 

 

7.2 Den informella kulturen  

Restaurangen 

Enligt Barnard ses kulturen som den informella delen av en organisation där värderingarna 

inte är kontrollerade.  Detta innebär att kulturen produceras och reproduceras genom ritualer. 

Utifrån informanternas svar har det framgått att det finns en grupp som värderar sin kontroll 

över sina arbetskollegor väldigt högt. Den informella kulturen på restaurangen kan beskrivas 

genom att det finns grupperingar. Förklaringen till att det sker grupperingar på den 

standardiserade arbetsplatsen kan finnas i att ungdomarna kan klättra i hierarkitrappan där de 

agerar genom att köra över andra som arbetar på samma arbetsplats med samma 

arbetsuppgifter. Utifrån företagets synvinkel kan det ses som positivt då dessa personer vill 

företagets bästa och inte värna om arbetskollegorna. Förklaringen till att det bildas 

grupperingar kan hittas i att alla ungdomar som arbetar på restaurangen har olika behov och 

agerar utifrån sina egna mål och intressen. Genom att den starka gruppen tillrättvisar alla 

andra som inte är med i den starka gruppen kan förklaringar hittas genom att de vill få status 

och prestige genom att få erkännande av andra (Jacobsen, Thorsvik, 2002). Det som har 

framkommit är att den starka gruppen vill klättra i hierarkitrappan och få mer makt. Med 

andra ord har dessa individer ett behov att kontrollera andra i den bemärkelsen att de 

tillrättvisar sina arbetskollegor om de gjort fel. Detta kan även ses som en motivationsfaktor 

(Jacobsen, Thorsvik, 2002). 

 

 Många informanter valde att beskriva den informella kulturen med att nämna att det var en 

egen värld, vilket innebär att individerna i den världen strävar efter att bli så duktiga som 

möjligt. Dessa individer trivs i systemet medan andra inte vill ingå i den världen. Den världen 

besår av att driva restaurangen. En del av de anställda står närmare den världen medan andra 

endast betraktar den. Dock är det viktigt att poängtera att ungdomarna väljer att ingå eller stå 

utanför den världen, de väljer om de vill engagera sig eller om de endast vill observera den 

och jämföra sig med personer som ingår i den världen.  
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- William,  nej jag har inte den kärleken till xx och det har inte jag. För vissa är xx hela 

deras liv, de har alla sina vänner där och de går till jobbet fast de inte ska jobba. Jag 

tror i och med att man jobbar där så får man så många vänner.  

 

Paralleller kan dras till Morgan (1999) då organisationer utgör ett minisamhälle med egna 

värderingar. Grupperingar som finns på arbetsplatsen kan förklaras genom att det finns olika 

individer i organisationen som har olika mål. Den starka gruppen på arbetsplatsen har sin 

uppfattning och den andra gruppen har sin egen uppfattning om hur det borde varar samt hur 

man ska behandla varandra. Individerna i den starka gruppen har beskrivits som att de 

värderar den formella strukturen väldigt mycket och inte de sociala relationerna till alla andra 

som inte har samma mål. Det som även har framkommit är att den starka gruppen ser ner på 

alla andra som inte delar samma värderingar. Detta kan förklaras genom att 

organisationskulturen har en struktur som anger dur de anställda ska agera gentemot varandra. 

Båda grupperna har olika uppfattningar om hur man ska agera och därför bildas det två 

verklighetsuppfattningar där målen och värderingar skiljer sig åt enligt Morgan (1999). Det 

som har framkommit från intervjuerna är att det finns grupperingar på arbetsplatsen i samband 

med en maktkamp. Gruppen ses som stark på så vis att banden mellan dem är svåra att bryta 

på grund av den miljön som de befinner sig i. Den starka gruppen har mycket informellt 

inflytande på restaurangen som påverkar andra anställda. De andra anställda upplever att det 

pågår mycket dolt utfrysande. Det dolda utfrysandet är när personerna utanför gruppen 

diskuteras bland den starka gruppens medlemmar. Den starka gruppen definieras som 

personer som vill bestämma på arbetsplatsen även om de inte har någon formell makt.  För att 

komma in i den starka gruppen ska man enligt informanterna leva samma livsstil som den 

starka gruppen gör. Detta kan återkopplas till Lalander, Johansson (1991) då ungdomar i 20 

års åldern oftast identifierar sig med personer som har likvärdig kultur och livsstil.  Gruppen 

som finns på arbetsplatsen kan liknas vid en underordnad och överordnad relation. Detta 

innebär enligt Ogren (1979) att gruppens utveckling kan hämmas, vilket kan resultera i att 

personer inte vill arbeta på restaurangen. Med andra ord upplever de anställda att det finns ett 

hierarkiskt system där de anställda tävlar mot varandra för att avancera. Många informanter 

har uttalat sig om att medlemmarna i den starka gruppen har ett väldigt brinnande intresse för 

restaurangen och pratar väldigt mycket om arbetet på fritiden.  Den starka gruppens 

sammanhållning kan förklaras genom att relationerna i gruppen utgör grunden för 

sammanhållningen.  Enligt Granér (1991) tillfredställs medlemmarnas individuella, 
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emotionella och social syften i gruppen. Både organisationens och grupp medlemmarnas 

behov möts i en arbetsgrupp.   

 

Granér (1991) påpekar att gruppens identitet inte är den samma som medlemmens identitet 

och detta kan bekräftas av informanterna då de uppgav att personer som tillhör den starka 

gruppen inte är samma person på arbetet som de är på fritiden.  Att gruppen existerar kan ha 

olika förklaringar, de förklaringar som har framkommit ur informanternas svar är att dessa 

personer är i en ung ålder och får uppmuntran av andra gruppmedlemmar att leva ett sådant 

liv. Symbolerna i gruppen skulle kunna återkopplas till restaurangen med tanke på att det är 

det som dessa individer har gemensamt enligt Lalander och Johansson (1999).  Gruppen kan 

ses om stark då det utifrån informanterna inte blir påverkade av andra som arbetar där enligt 

Mary Douglas. Det som går att bekräfta utifrån informanternas svar är att gruppen känner sig 

överlägsen gentemot de andra anställda även om de inte har ett fastställt ansvar och kan 

återkopplas till Lalander och Johansson (1999). Detta kan innebära att gruppen inte behöver 

bestå av många medlemmar utan att det är sammankopplingen mellan dem. Förklaringen att 

informanterna inte kände en tillhörighet och inte kunde identifiera sig med sitt arbete förstås 

genom att de jämför sig med den starka gruppen och upplever att de inte har en lika stark 

tillhörighet som andra har på arbetsplatsen. En annan förklaring till varför de inte känner en 

tillhörighet kan ha att göra med att de inte har en arbetstillfredsställelse och trivs inte på 

arbetsplatsen och inte har några känslomässiga band till sitt arbete (Jacobsen, Thorsvik, 

2002). 

 

7.3 Den formella strukturens påverkan på den inform ella kulturen 

Arbetsgruppen 

Utifrån informanternas svar spelade arbetsuppgifterna en mindre roll och menade på att de 

värdesatte sammanhållningen mer. Informanterna menade att det blir roligare på arbetsplatsen 

ju mer vänner de har.  Utifrån informanternas svar kan detta bekräftas då restaurangens 

stationer fyller olika funktioner. När medlemmarna interagerar med varandra är det en 

bekräftelse att personen har blivit synliggjord. Utav intervjuerna går det att konstatera att 

majoriteten av de anställda är i 20 - års åldern och hamnar i kategorin postadolescens enligt 

Lalander & Johansson (1999). Dessa ungdomar lever en livsstil där tillhörigheten påverkar 

individernas identifiering. Detta innebär att den faktiska åldern spelar en mindre roll på 

individernas identifiering. Postadolescens handlar om att individerna frigör sig från gruppen 
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och försöker skapa en struktur i sin livsstil. Förklaringen till att det arbetar många ungdomar 

inom snabbmatsbranschen har att göra med att ungdomar inte håller fast vid sin 

självständighet lika mycket som andra grupper i samhället menar Ritzer (2000). Utifrån 

informanternas svar har det framgått att vänskap är något som värderas väldigt högt. Detta 

innebär att de flesta av informanterna hade sin umgängeskrets genom arbetet. Ingick inte 

informanten i någon umgängeskrets via arbetsplatsen påverkade det deras trivsels på 

arbetsplatsen.  

Det som även framkom är att umgängeskretsen har en direkt påverkan på om huruvida 

informanterna kände en tillhörighet till arbetsplatsen. Förklaringen till att de anställda 

värderar sina vänskapsförhållanden högt kan enligt Engdahl (2001) innebära att informanterna 

väljer att ingå i en tillhörighet i utbyte mot att få andra fördelar. Många informanter uppgav 

även att de blev påverkade av arbetet genom att de går miste om sin fritid, även här kan 

återkopplingar hittas till att de anställda väljer bort sin frihet för att ingå i en gemenskap. 

Informanterna menade på att relationer som skapas på arbetsplatsen är flyktiga då de endast 

har arbetet gemensamt. Även om sammanhållningen fungerar på arbetsplatsen skapas inga 

långvariga relationer, vilket innebär att om personen slutar arbeta på restaurangen försvinner 

även dennes sociala medlemskap i gruppen. Vad det beror på hade inte informanterna något 

svar på förutom att arbetet inte band dem samman längre.  Detta kan förklaras genom att 

individer som slutar tillhör inte längre gruppen (Lalander, Johansson, 1999). 

 

Den informella kulturen bidrar till att de anställda skapar relationer med varandra, detta kan 

bero på att de har gemensamt att arbeta på arbetsplatsen men även likvärdiga intressen 

(Jacobsen, Thorsvik, 2002). En del uppgav att de hade sin umgängeskrets via arbetsplatsen, 

medan andra inte ville umgås med personer från sitt arbete.  Utifrån intervjuerna framkom det 

även att det endast är ett fåtal som känner sig uppskattade, dock kunde de inte förklara vad det 

var som gjorde att det kände sig uppskattade på arbetsplatsen. Den formella strukturens 

påverkan på den informella kulturen har lett till att det har bildats grupperingar och en 

maktkamp som de anställda blir påverkade av.  Enligt Granér (1991) har en arbetsgrupp olika 

gemensamma mål och syften där olika medlemmar fyller diverse funktioner. Den informella 

kulturen har lett till att arbetskollegorna har förlorat förtroende för sina medarbetare och på så 

vis har relationerna skadats (Ogren, 1979). Förtroendet kan även påverkas till arbetsplatsen, 

som kan leda till att de anställda inte uppfattar sin arbetsplats som ett företag utan som en 

gruppering där det handlar om att bestämma. Med andra ord kan arbetsplatsen i sig förlora 
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auktoritet i de anställdas ögon och istället låta sig påverkas av den informella 

maktutövningen.  

 

- Elina, ja det tycker jag, det är ju vissa som tycker att de är bättre än andra.  

 

Majoriteten av informanterna menade på att det finns personer som självmant ger upp sin 

fritid då de vill lära sig mer om företaget. Grupperingen på snabbmatsrestaurangen består av 

personer som vill klättra i hierarkitrappan och vill uppnå formell makt. Dessa personer 

besitter till viss del formell makt men ingen erfarenhet. Konflikter uppstår när personer med 

erfarenhet, men inte har en formell makt tillrättvisar personer som har formell makt och 

endast lite praktik. Detta resulterar i att det finns en tydlig maktkamp på restaurangen som till 

viss grad handlar om att dessa personer vill få en formell makt. Att en person blir anställd på 

ett företag innebär inte att denne får makt, dock kan denne få mer makt genom sin anställning. 

En annan förklaring till maktkampen skulle kunna ses genom Max Webers 

byråkratiseringsteori där den anställde handlar utifrån sin roll. Det som även kännetecknar en 

byråkratisering är att organisationen har en tydlig hierarki. Konflikterna som uppstår kan även 

ses som rollkonflikter, där de anställda förväntas agera på ett visst sätt för att avancera 

(Jacobsen, Thorsvik, 2002). Informanterna har bekräftat att om man klättrar högre upp i 

hierarkitrappan får de mer självständighet, det vill säga att de är mindre kontrollerad på så sätt 

personerna bestämmer själva vad de vill göra. Dock undan kommer de inte regler som vad de 

ska ha på sig samt hur de ska agera. Konflikterna kan ses som ett tecken att de anställda 

förväntas att agera på ett speciellt sätt som inte värnar om de sociala relationerna till sina 

medarbetare. Detta kan förstås genom att de anställda har olika mål och vill avancera inom 

företaget och måste agera på ett visst sätt (Jacobsen, Thorsvik, 2002). En annan förklaring till 

att det uppstår en konflikt är att dessa individers begäran att tillhöra en gemenskap är så stark 

att de åsidosätter sina känslor och styrs av sina handlingar istället med argument att det är de 

gör det åt organisationens vägar. Med andra ord innebär det att organisationen styr dessa 

individer enligt Engdahl (2001). 

 

Konflikterna på restaurangen kan uppfattas som ”mellan personliga konflikter” där samarbetet 

fungerar på bekostnad av de sociala relationerna. En annan förklaring skulle kunna vara att 

alla anställda börjar på samma arbetsnivå, men det är endast ett fåtal som klättrar i 

hierarkitrappan och får belöning genom att få mer ansvar (Jacobsen, Thorsvik, 2002). På 

restaurangen är ansvaret förknippat med makt där den formella makten uppnås genom att 
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minutiöst studera fakta som möjligt samt motbevisa personer som besitter erfarenhet. 

Maktkampen har enligt informanterna medfört att det pågår grupperingar där vissa personer 

utesluts. Med andra ord betyder det att de anställda som arbetar på samma restaurang inte 

längre ses som en enhetlig grupp, utan det finns grupperingar som försöker skaffa sig mer 

kontroll över andra.  Maktutövningen syns när de anställda måste lyssna på och bli 

tillrättavisade av personer som inte har en formell makt (Jacobsen, Thorsvik, 2002) 

 

Förklaringen till maktkampens existens kan ses genom organisationskulturen, då den fungerar 

som en drivkraft för de anställda enlig Engdahl (2001).  Detta innebär att de anställda ingår i 

en gemenskap som handlar om organisationen. Organisationskulturen är präglad av strukturer 

och rutiner (Ritzer, 2000) där maktkampen kan ses som en tolkning av de anställda på de 

rådande strukturerna och rutinerna. Agerandet är en form av kontroll som de anställda 

upprätthåller enligt Engdahl (2001).  Det kan konstateras att den formella strukturen har en 

inverkan på den informella kulturen där de anställda tävlar mot varandra istället för att hjälpa 

och utvecklas tillsammans. Istället utvecklas relationer där ungdomarnas makt bekräftas 

genom hur mycket ansvar den enskilda individen har gentemot andra. 

  

Grupperingen och maktkampen lever vidare då de anställda ser det som en kamp om vem som 

har rätt.  Det som även kan nämnas är att det sker en kamp mellan den formella och 

informella kunskapen bland de anställda.  Kampen behöver inte ses som negativ, dock var det 

informanter som uppgav att de blev berörda. Det positiva med kampen är att restaurangen 

lever vidare, det negativa är att det oftast går ut över de anställda, då det är en kamp mellan 

ungdomar som försöker hävda sig. Dessa individer är uppslukade av verksamheten där 

drivkraften ökar beroendet av organisationen samtidigt som det ökar lojaliteten (Engdahl, 

2001). Den starka gruppen kan ses som ett klick och inte som ett team då de försöker visa sin 

tillhörighet för icke medlemmar. De anställda kan inte ses som ett team då alla inte engagerar 

sig på samma sätt i sitt arbete som den starka gruppen gör, vilket bidrar till en dålig stämning 

och hämmar arbetsklimatet. En annan förklaring skulle kunna vara att den starka gruppen tror 

på sin roll medan icke medlemmarna inte gör det. När dessa två världar möts bildas det en 

konflikt som resulterar i en maktkamp och grupperingar (Goffman, 1994). 
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8. Diskussion 
Det jag har kommit fram till är att arbetsklimatet är påfrestande för de anställda. Intervjuerna 

påvisade att informanterna hade en egen uppfattning av arbetsklimatet och upplevde det på 

olika sätt. En del individer hittade en gemenskap genom arbetsplatsen medan andra ville hålla 

sig utanför. Vad detta beror på kan ha olika orsaker, dock upplevde alla informanter att det 

fanns en maktkamp på arbetsplatsen. Majoriteten upplevde även att det finns en stark grupp. 

Gruppen består av personer som har ett starkt inflytande över olika saker som sker på 

restaurangen och ville ha en formell makt. En del informanter medgav att det inte var en god 

stämning på arbetsplatsen medan andra inte hade reflekterat över det. Vad detta kan bero på 

kan vara personernas unga ålder, oerfarenhet men även hur de ser på sin arbetsplats. Det som 

även är intressant är att de flesta av informanterna kunde inte svara på frågan om de trivdes på 

arbetsplatsen. En del medgav att frågan var för öppen medan andra menade på att de inte gör 

det. Den dolda kampen som finns på restaurangen har att göra med att de anställda vill 

bestämma och hävda sig genom kunskap gentemot personer som har erfarenhet.  Det som inte 

framkom var vilka personer som ingick i den starka gruppen eller om intervjupersonerna 

tillhörde den starka gruppen.   

 

Det som kan konstateras är att de anställda blir påverkade på olika sätt av den formella 

strukturen som återspeglar sig i den informella kulturen.  Den formella strukturen är arbetet, 

medan den informella kulturen är att det finns en maktkamp på arbetsplatsen som är synlig. 

Maktkampen utövas av den starka gruppen som vill avancera där de drabbade blir de andra 

anställda som inte ingår i gruppen eller vill ingå i gruppen. Den starka gruppen ses ha förtur 

på en del saker, dock kom det inte fram på vad. Den starka gruppen kallades för familjen av 

informanterna på grund av den starka sammanhållningen, personerna i gruppen umgås med 

varandra och lever en livsstil genom arbetet. Utifrån mitt resultat och intervjuerna kan jag 

konstatera att det finns vissa individer på restaurangen som vill klättra i hierarkitrappan, 

medan andra inte vill det. Informanterna menade på att det pågår mycket nertryckande av sina 

arbetskollegor genom att bestämma. Detta leder mig in på funderingar varför de anställda som 

inte ingår i den starka gruppen låter sig tryckas ner. Jag har förstått det som att de nedtryckta 

arbetskollegorna låter sig köras över då de inte besitter kunskap och kan inte försvara sitt 

agerande. Med andra ord innebär detta att det kan finnas en återkoppling till att de inte kan 

identifiera sig till arbetsplatsen och dess värderingar. Den starka gruppen pratar om 

restaurangen och hur de ska/kan prestera bättre vilket gör att de har en samhörighet genom 

arbetsplatsen. Gemenskapen genom arbetsplatsen kan ses som att dessa individer lever en 
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livsstil och bildar en egen värld. Personer som väljer att vara utanför känner sig exkluderade 

då de inte får tillgång till information på samma sätt som den starka gruppen. Informanterna 

valde att kalla den starka gruppen för familjen, förklaringen till det har jag inte hittat. Den 

formella strukturen genom standardiserat agerande har sin påverkan på den informella 

kulturen genom att det finns en tydlig hierarki där arbetsprestationer och intresse är 

inträdesbiljetten till den starka gruppen. Utifrån mina egna erfarenheter kan jag dra slutsatser 

att det alltid kommer finnas en hierarki dock kan det variera i svårighetsgraden att klättra upp 

i hierarkitrappan. Att makt och ansvar är viktigt kan ha att göra med de anställdas unga ålder 

som gör att det kan vara en utmaning men även att någon annan tror på dem och på så vis få 

en bättre självkänsla. Den höga personalomsättningen i snabbmatsrestaurangerna kan 

förklaras genom att den informella kulturen gör att individer exkluderas då den formella 

strukturen påverkar de anställdas agerande. Detta är endast en spekulationer från min sida. 

 

Uppsatsens svaghet är att jag har utgått ifrån kvalitativ metod. I efterhand inser jag att jag 

skulle få ett bredare resultat om jag hade använt mig ut av kvantitativ metod. Med tanke på att 

jag har intervjuat åtta personer upplever jag att uppsatsen faller i reliabilitet då jag endast har 

intervjuat personer från samma restaurang.  Detta leder mig in på funderingen om resultatet är 

tillräckligt tillförlitligt. Jag har den stora fördelen att jag har jobbat inom snabbmatsbranschen 

och har där med erfarenhet, dock funderar jag på om hur det skulle vara om en oerfaren 

person hade gjort undersökningen. En annan reflektion som jag har är att mitt resultat grundar 

sig på åtta personers subjektiva uppfattningar. Återigen leder det mig in på att jag borde ha 

utgått ifrån kvantitativ metod då jag hade kunnat få ett mer tillförlitligare svar. Jag anser att 

jag borde ha intervjuat alla anställda på restaurangen för att få en högre reliabilitet. En annan 

svaghet i resultatet är validiteten. Med tanke på att jag har själv har arbetat fram resultatet 

upplever jag att resultatet kan vara färgat även om jag har strävat efter att vara neutral. 

Svagheten är att jag inte har ventilerat informanternas citat med andra för att få en mer 

objektiv bild.   

 

9. Förslag till vidare forskning 
Mitt förslag till vidare forskning skulle vara att den formella strukturens påverkan på den 

informella kulturen på snabbmatsrestauranger. Jag grundar min åsikt på att det inte finns 

tidigare forskning som tar upp hur de anställda upplever arbetsmiljön. Även om 

snabbmatsjobb ses om tillfälliga av de flesta har de informanter som jag intervjuat motbevisat 
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detta och därmed anser jag att det är viktigt att undersöka hur de upplever sin arbetsplats. Mitt 

resultat chockerade mig på så vis att jag inte var medveten om att det fanns en maktkamp 

samt att informanterna uppfattar sin arbetsplats som en egen värld. Vad detta kan bero på har 

flera förklaringar vilket vidare forskning skulle vara intressant att läsa om. Det som även hade 

varit intressant att studera är att observera individernas beteenden där den formella strukturen 

påverkar individerna.  

 

 

 

Sammanfattning 
Tidigare studier har visat att snabbmatsbranschens arbetskraft domineras av tonåringar i USA. 

Det här innebär att det är tonåringar som driver snabbmatsrestaurangerna. Inom 

snabbmatsbranschen har tonåringar ansetts som den bästa arbetskraften, då de är mindre 

kostsamma. Arbetstagarnas unga ålder och oerfarenhet gör att de är lättare att kontrollera. 

 

Människor utgör organisationer, organisationer är mer än en grupp av människor då 

individerna i verksamheten ses som utbytbara och organisationens existens inte förfaller. I 

organisationer agerar individerna på organisationens bekostnad. Verksamheten har resurser 

och regler och kan inte röra sig, det är genom individernas agerande som verksamheten kan få 

saker att ske. Med andra ord är organisationen individernas uppdragsgivare. Individerna 

handlar utifrån sina tankar och erfarenheter, vilket innebär att det lätt kan uppstå spänningar 

mellan individerna som aktörer och organisationens krav. Organisationskultur har setts som 

en drivkraft som påverkar individernas engagemang i verksamheten. Individerna i 

organisationen har en beroende relation till varandra. Detta innebär att alla måste hjälpas åt 

och respektera varandras arbetsprestation. Individerna i organisationen har en tillhörighet, 

dock finns det en skillnad av tillhörighet till samma organisation. Detta innebär att de olika 

formerna av tillhörighet påverkar relationen till organisationen och de anställda, där relationen 

får olika innebörder. Arbetstagarna i snabbmatsrestauranger agerar oftast på rutin. Rutinen är 

ett resultat av arbetstagarnas begränsningar i exempelvis interaktionen mellan dem och 

gästerna. Uppsatsen fokuserar på hur arbetsmiljön uppfattas av de anställda på en 

snabbmatsrestaurang. Det som även belyses är den formella strukturen och informella 

kulturen mellan de anställda som arbetar på snabbmatsrestaurangen. Bakgrunden beskriver 

snabbmatbranschen, teorierna behandlar organisationer och tidigare forskning tar upp 

arbetsgruppen men även ungdomar som en grupp.  Analysen är indelad i tre delar utifrån 
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resultatet. Vidare följer slutsatserna där inga generella svar kan hittas. Det informanterna var 

eniga om var att det fanns en maktkamp som bedrevs av en stark grupp. De anställda 

upplevde sin arbetsmiljö på olika sätt och därmed kan inga generella slutsatser dras.  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Vad har du för arbetsposition på förteget? 

4. Hur länge har du jobbat här? 

5. Vad var det som fick dig att söka till snabbmatsbranschen? 

6. Hur många timmar jobbar du här varje månad? Heltid/deltid? 

7. Vad har du för arbetsuppgifter? 

8. Vad tycker du om dina arbetsuppgifter? 

9. Har ditt arbete har påverkat dig som person? 

10. Vad betyder företaget för dig? Vad står arbetsplatsen för dig? 

11. Hur upplever du organisationens värderingar? 

12. Hur tycker du att samspelet fungerar på arbetsplatsen? 

13. Kan du identifiera dig med organisationens kultur? 

14. Känner du en tillhörighet till restaurangen? På vilket sätt? 

15. Vad blir du påverkad av på arbetet? Kollegorna? Arbetsledaren? 

16. Upplever du att det finns regler hur du ska agera på arbetsplatsen? Exempel? 

17. Känner du att du kan jobba självständigt? På vilket sätt? 

18. Har du utvecklats som person genom arbetet? Arbetsuppgifterna? 

19. Är status viktigt för dig? Vad är status för dig? Anser du att du har status i den 

umgängeskretsen?  

20. Tycker du att du har fått en bra arbetslivserfarenhet från arbetsplatsen? 

21. Vad är din motivation till att gå till jobbet? 

22. Är du stolt över att jobba här? 

23. Vad var ditt första intryck av arbetsplatsen? 

24. Vill du göra karriär inom verksamheten? 

25. Vad har du för förväntningar på dina arbetskamrater? 

26. Har du några fördomar om andra som börjar jobba här? 

27. Umgås du med dina arbetskollegor på fritiden? 

28. Hur lärde ni känna varandra? 

29. Vad tycker du om ditt arbete? 

30. Känner du dig motiverad av arbetet?  
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31. Vad skulle du vilja förändra? 

32. Vill du jobba här?  

33. Vad har du för framtidplaner? 

34. Trivs du på din arbetsplats? 

35. Vad får dig att trivas på din arbetsplats? 

36. Vad bidrar du med på din arbetsplats? 

37. Kan du bidra med något? 

38. Upplever du kontroll på arbetsplatsen? 

39. Jobbar ni som ett team i organisationen? 

40. Vad är positivt/negativt med ditt jobb? 

41. Upplever du att det finns en makt kamp? 

42. Tror du på din yrkesroll? 

43. Tror du på det du gör? 

44. Känner du dig uppskattad? Av vem får du uppskattning? 

45. Kan du vara kreativ? Vill du vara kreativ? 

 
 

 


