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Bakgrund: I tidigare forskning framkommer det att både callcenter och McDonald’s är typiska 
ungdomsarbetsplatser med hög personalgenomströmning. Arbetsuppgifterna 
framställs som begränsade med exakt definierade instruktioner för hur varje 
arbetsmoment skall utföras och hur lång tid det skall ta. Utifrån detta är vi 
intresserade av att titta på hur unga anställda i dessa branscher upplever sin 
arbetssituation, vad som motiverar dem att arbeta kvar samt om det finns några 
skillnader mellan callcenter och McDonald’s. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska arbetsmotivation och arbetstillfreds-
ställelse hos ungdomar i genomströmningsbranscher, det vill säga i branscher med 
hög personalomsättning såsom callcenter och snabbmatsrestauranger. 

 

Metod: Med en kvalitativ ansats i undersökningen har vi utfört 16 semistrukturerade 
respondentintervjuer. Av dessa gjordes åtta med personal från fyra olika callcenter 
och åtta med personal anställda på fyra olika McDonald’s restauranger.  

 

Resultat: Vi har i denna studie kommit fram till att gemenskapen till arbetskamrater gör att 
arbetet på callcenter och McDonald’s ses som roligt och trivsamt. Arbets-
kamraterna och lönen är de främsta orsakerna till att de anställda trivs och 
motiveras till att arbeta kvar. Det finns en yrkesstolthet bland de anställda, vilka 
inte ser sina arbetssysslor som ”simpla” vilket allmänhet och media vanligtvis 
framställer dem som. Yrkesstoltheten tycks ha sin grund i de hårda krav, pressade 
uppgifter och stressiga miljö som enligt intervjupersonerna existerar. Som extra 
krydda har vi fått fram vissa intressanta skillnader mellan callcenter och 
McDonald’s. På callcenter existerar övervakning i större utsträckning och företagen 
använder sig av fler kontrollmetoder än vad McDonald’s gör. Formella och 
informella belöningar används i högre grad på callcenter för att motivera de 
anställda. Dessa belöningar uppger de intervjuade som en viktig motivationsfaktor i 
arbetet. Belöningar finns även på McDonald’s men ses snarare som ett roligt inslag 
i arbetet än en motivationsfaktor här. Gällande straff tydde respondent svaren på att 
det enbart existerar på callcenter. Vi fann ytterligare skillnader i form av att 
respondenterna på callcenter gör maktmotstånd medan de intervjuade vid 
McDonald’s istället underordnar sig och accepterar makten. Vidare arbetar 
personalen vid McDonald’s i allt större grad i grupp än vad de anställda gör vid 
callcenter. Möjligheten till eget ansvar och initiativtagande är dessutom större på 
McDonald’s än på callcenter 

.  



Sammanfattning  
Denna uppsats handlar om ungas arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i 
genomströmningsbranscher såsom callcenter och McDonald’s. Frågorna vi inledningsvis 
ställde oss är vad som motiverar ungdomar att söka sig till dessa arbetsplatser och vad som 
motiverar dem att stanna kvar. Tidigare forskning visar på att både callcenter och McDonald’s 
är typiska ungdomsarbetsplatser med hög personalgenomströmning, där arbetsuppgifterna 
framställs som begränsade med exakt definierade instruktioner för hur varje arbetsmoment 
skall utföras och hur lång tid det skall ta.  

För att få svar på våra frågeställningar har vi genomfört 16 intervjuer, åtta vid callcenter 
och åtta vid McDonald’s. Vi fann i vår studie att det framförallt är arbetskamraterna som 
påverkar och motiverar ungdomarna att gå till arbetet. Arbetskamraterna är det viktigaste 
motivet till trivseln, men även lönen är viktig faktor i arbetet. Ytterligare intressanta aspekter 
vi fått fram är att intervjupersonerna beskriver sina arbetssituationer som både positiva och 
negativa och dessutom visar på en stor yrkesstolthet över att arbeta inom dessa branscher. 
Detta trots att arbetet till största delen består av standardiserade arbetsuppgifter vilka utförs 
under kontrollerade former där kraven på att prestera är relativt höga, vilket överlag anses 
leda till en stressig arbetsmiljö.  

Som en bonus i vår undersökning fick vi fram vissa skillnader mellan callcenter och 
McDonald’s anställda vad gäller ålder och anställningstid. Det intressanta är att de anställda 
på McDonald’s generellt är yngre trots att de har fler anställningsår än de på callcenter.  
 
Nyckelord: personalomsättning, motivation, arbetstillfredsställelse 
 
 
 
 



 

Abstract 
This essay examines motivation and job satisfaction related to youth employment in ‘high 
pressure’ service industries such as callcenter and McDonald’s. Initially we looked at what 
motivated youths to seek such employment and thereafter why they remained in employment. 
Earlier research showed that both callcenter and McDonald’s are typical places of 
employment for youths and that both companies have a high turnover in personnel. 
Employees in this sector have limited tasks where each moment is clearly detailed and has a 
time limit imposed for.  

In our research we interviewed 16 persons, eight at callcenter and eight at McDonald’s. 
We found that in the main it was comradeship that motivated employees to go to work. Whilst 
comradeship was the main reason for job satisfaction, salaries were also named as a vital 
factor. Other interesting factors resulting from our interviews were that employees described 
their working conditions both in a positive and a negative fashion and that they were proud of 
being employed in this sector – this in spite of the fact that that in the main their tasks were 
pre-defined, executed under controlled conditions and high pressure. Such working conditions 
are considered stressful. 

As a bonus we found several differences between callcenter and McDonald’s employees 
regarding age and length of employment. Of interest is that the average age of employees at 
McDonald’s was lower, despite the fact that McDonald’s had more months of employment 
than the employees at callcenter. 
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Förord  
Valet att studera ungdomars arbetssituation grundar sig i att vi, författare, båda anser att denna 
grupp alltför sällan står i fokus. Vi ville undersöka arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse hos ungdomar på callcenter och McDonald’s; arbetsplatser som många 
gånger nervärderas i media och av allmänheten. Vår avsikt var att ge ungdomarna en chans att 
beskriva sin arbetssituation och förklara för oss varför man stannar kvar med tanke på hur 
krävande arbetet trots allt är. Uppsatsen har bidragit till att vi båda fått stor respekt för deras 
arbetssituation och för hur mycket de ger av sin tid (ungdom) under de år de jobbar på 
arbetsplatserna. 

Vi vill tacka alla som bidragit till att uppsatsen kunnat slutföras. Framför allt vill vi 
tacka alla underbara intervjupersoner som trots sina tajta scheman och stressiga arbeten ställt 
upp på intervjuer för att vi skulle kunna få in material till uppsatsen. Ni fyller en stor roll i 
uppsatsen och framför allt gör ni ett fantastiskt jobb på era arbetsplatser.  

Hela uppsatsarbetet har skett digitalt mellan oss författare utan fysiska möten och det 
har varit en spännande arbetsprocess. Vi vill slutligen tacka våra handledare Margareta 
Oudhuis, Borås och Roland Ahlstrand, Halmstad för att ni ställde upp på vår ide om att arbeta 
digitalt över lärosätesgränserna och för alla era tips och råd.  
 
 
 
 
Anna Lövqvist och Majlis Olsson 
Gånghester och Oskarström, maj 2010 
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1. Inledning  
Våra tankar kring ämnet för uppsatsen började redan under höstterminen 2009. En av oss 
författare var intresserad av att undersöka arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos 
yngre personer vid en snabbmatsrestaurang och då specifikt McDonald´s. Den andra 
författaren intresserade sig för samma ämne fast inom callcenter branschen. Orsaken till att 
detta ämne intresserade oss är att inträdet i arbetslivet har ändrat karaktär. Ungdomar 
tillbringar idag en längre tid på en ”ungdomsarbetsmarknad”, en arbetsmarknad som utmärks 
av relativt okvalificerade arbeten och deltidsarbeten (Arnell Gustafsson, 2003). Många menar 
att detta är ett problem och en ofrivillig situation för ungdomar, vilket stämmer för vissa. För 
många är det dock snarare tvärtom, det vill säga en frivillig situation. Det finns nämligen flera 
olika skäl till att ungdomar väljer att söka sig till och befinner sig en längre tid på en 
ungdomsarbetsmarknad (ibid.). Callcenter och McDonald´s är genomströmningsbranscher 
och vanliga ungdomsarbetsplatser med arbetsförhållanden liknande de som kännetecknar en 
”ungdomsarbetsmarknad” (Allt för jobbet, 2010 & Arbetsmiljöverket, 2010). Utifrån detta var 
vi intresserade att studera vad som motiverar dem att söka sig till och stanna kvar på dessa 
arbetsplatser samt hur de upplever och ser på sin arbetssituation. 

Eftersom vi båda hade samma inriktning på ämne för uppsatsarbetet valde vi att 
samarbeta. Detta uppsatsarbete skulle innebära samarbete över lärosätesgränserna mellan 
Högskolan i Halmstad och Högskolan i Borås. Arbetet mellan oss för författare skedde helt 
digitalt med hjälp av skype och email utan fysiska träffar. Samtliga kapitel i uppsatsen har 
arbetats fram gemensamt av författarna ingen uppdelning av arbetet har skett förutom 
intervjuerna där Anna intervjuade vid callcenter och Majlis vid McDonald’s.  

1.1 Bakgrund  
Arbetet har en central innebörd i de flesta människors liv genom att det skapar en identitet, 
trygghet och gemenskap. Det finns flera övergripande motiv till att människor arbetar såsom 
lön, trivsel, stimulans och personlig utveckling (Hertzberg, F., Mausner, B. och Snyderman, 
B., 1993). Utöver dessa motiv kan faktorer som exempelvis social tillhörighet, självbild och 
intellektuell utveckling ligga till grund för att människors arbetstillfredsställelse (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Behoven skiljer sig mellan människor och det är just behoven som är 
grunden i hur pass motiverad en människa är att utföra olika handlingar. Motivation kan 
definieras som en individs grad av vilja att utföra en uppgift (Krzemien & Wolniak, 2007). 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) ligger fokus på arbetsmotivationen i arbetets 
inriktning och egenskaper och inte på individen.  

Callcenter och snabbmatsrestauranger är två branscher som ingår i så kallade genom-
strömningsbranscher. Personalen i dessa branscher består i huvudsak av ungdomar med en 
genomsnittsålder på 28 respektive 25 år (Allt för jobbet, 2010; Arbetsmiljöverket, 2010). 
Branscherna skiljer sig åt bland annat när det gäller arbetsuppgifter för de anställda. Inom 
callcenterbranschen varierar det från att personalen söker upp kunder till att kunder söker upp 
företaget. Vid snabbmatsrestauranger däremot är det alltid gästerna som söker upp företaget. 
Andra skillnader är att callcenter lever på att utveckla och sköta kundrelationer på distans med 
hjälp av telefoner och datorer (Cohen, 2000) medan snabbmatsrestaurangers uppgift är att ha 
direkt kontakt med sina kunder i restaurangen.  
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1.2 Syfte & Frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att utforska arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelse hos 
ungdomar i genomströmningsbranscher, det vill säga i branscher med hög personalomsättning 
såsom callcenter och snabbmatsrestauranger.  
 
Våra frågeställningar blir: 

• Hur upplever anställda inom genomströmningsbranscher sin arbetssituation?  
• Vad motiverar ungdomar att arbeta kvar inom genomströmningsbranscher? 
• Vilka likheter/skillnader finns vid callcenter och McDonald´s gällande motivation och 

arbetstillfredsställelse?  

1.3 Disposition  
Uppsatsen består, fortsättningsvis, av kapitel två till och med kapitel tio. Kapitel två 
innehåller en generell beskrivning av de företag/branscher där undersökningen har 
genomförts. Beskrivningen omfattar bland annat deras uppkomst, vilka som i huvudsak 
arbetar i respektive bransch samt arbetsförhållanden. I kapitel tre presenteras den tidigare 
forskning som legat till grund för undersökningen. Vi går in på teorierna som ligger till grund 
för uppsatsen i det fjärde kapitlet. Kapitel fem innehåller vår metod där vi ger en beskrivning 
av undersökningsgruppen, den metod vi använt oss av i insamling av material till uppsatsen 
samt analysmetoden. Resultatet från intervjuerna är samlade under kapitel sex och därefter 
presenteras analysen i kapitel sju. Analysen innehåller en reflektion av teoretiska begrepp och 
teorier i förhållande till resultatet. I kapitel åtta förs en övergripande diskussion utifrån vårt 
resultat och i vår analys. Det förs även en diskussion kring teorins och metodens betydelse för 
resultatet. Vi ger även förslag på hur studien kan fördjupas och vidareutvecklas. Uppsatsen 
avslutas sedan med kapitel nio som består av samtliga referenser. Efter kapitel nio ligger 
bilaga 1, som är vår intervjuguide. 
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2. Branscherna 

2.1 Callcenter  
Begreppet callcenter myntades på Irland 1990 när den dåvarande regeringen gjorde en 
storsatsning för att minska arbetslösheten och startade upp callcenterverksamhet i landet. 
Sedan dess har antalet callcenter runt om i Europa har ökat dramatiskt och man räknar med att 
fyra procent av den anställda befolkningen inom EU arbetar vid ett callcenter (JämO, 2001). 
Callcenter är en av de snabbaste växande marknaderna i Sveriges (Norman, K. Nilsson, T. 
Hagberg, M. Wigaeus, Tornqvist, E. & Toomingas, A. 2004) och globalt (Abraham, 2008). 
Detta omnämns även i HTF:s (2000) rapport där det står att callcenterbranschen är en näring 
som erbjuder många arbetstillfällen. Den genomsnittliga åldern vid callcenter i Sverige är 28 
år (Allt för jobbet, 2010). Generellt är dessutom chefer och arbetsledare på callcenter unga 
med förhållandevis kort arbetslivserfarenhet och med liten eller utan tidigare ledarerfarenhet. 
Trivsel och arbetstillfredsställelse bland de anställda är två viktiga faktorer för ledningen på 
callcenter, då det ses som två nödvändiga faktorer för att uppnå kundnöjdhet, lönsamhet och 
produktivitet i verksamheten. För att kunna uppnå goda resultat i verksamheten ses även 
motivation och uppmuntran som vägledande principer och viktiga ledningsfaktorer på 
callcenter (Arbetsmiljöverket, Rapport 2004:3). Enligt SOU (1999:138) varierar arbetsmiljön 
kraftigt mellan olika yrken. Vad man vet är att personalomsättningen och frånvarofrekvensen 
på ett callcenter är högre än vad som är vanligt för annan kontorsverksamhet (ibid.). Hög 
arbetsintensitet, enformiga arbetsuppgifter och integritetskränkande kontrollmetoder antas 
vara en av anledningarna till den höga personalomsättningen på callcenter (Regeringen, 
2010). Arbetsförhållandena med ständig hård kontroll och vetskapen om att lätt vara utbytbara 
kan liknas vid taylorismens tankegångar (Kinnie, Hutchinson & Purcell, 2000). När det gäller 
personalomsättningen så tenderar denna att vara högre bland yngre personer (Isberg & 
Påhlsson, 2005). Isberg och Påhlsson (2005) beskriver även att yngre personer på callcenter i 
högre utsträckning upplever att de har för mycket att göra samtidigt som arbetsuppgifterna är 
för enkla, vilket kan leda till kognitiv understimulering.  

2.2 McDonald’s 
För att kunna göra jämförelser mellan branscher med ovanligt hög personalomsättning har vi 
valt att även studera en snabbmatsrestaurang (McDonald´s). Bröderna McDonald startade en 
hamburgerrestaurang år 1940 i Kalifornien. Varumärket McDonald´s uppstod först 1956 då 
Ray Kroc startade sin hamburgerrestaurang i Illinois (About McDonald’s, 2010). År 1973 
öppnades den första McDonald's-restaurangen i Stockholm och idag finns det cirka 235 
restauranger runt om i Sverige (McDonald’s/historia 2010). McDonald's i Sverige har cirka 
12 000 anställda (McDonald’s/Sweden 2010) och företaget är idag dessutom Sveriges största 
privata ungdomsarbetsgivare. De som arbetar på McDonald´s är unga, oftast mellan 16-25 år. 
Vanligtvis är anställningen på McDonald´s det första jobb man tar i livet och vanligtvis 
arbetar personalen i högst två till tre år innan de går vidare till ett nytt jobb (McDonald’s/jobb, 
2010). McDonald´s affärsmål bygger på att ha nöjda medarbetare eftersom det är 
medarbetarna som gör gästerna nöjda. För att uppnå arbetsmotivation och arbetstillfreds-
ställelse ger McDonald´s sina medarbetare ansvar samt möjlighet att utbilda sig och ta egna 
initiativ. Det satsas mycket på ledarskapsutbildningar inom företaget för att kunna utveckla 
McDonald’s som arbetsplats. Stor vikt läggs vid att de som har en arbetsledande position ska 
ha förmågan att lyssna och förstå medarbetarna och se ifrågasättande som något positivt och 
en möjlighet till att förbättra verksamheten. Vidare sker det årliga medarbetarundersökningar 
för att ta reda på vad som behövs utvecklas och förbättras inom företaget. Hörnstenarna för 
driften av McDonald's restauranger är kvalitet, service, renlighet och värde (KSR & V) 
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(McDonald’s/företagsfakta, 2010). För att åstadkomma detta krävs det ständig förnyelse och 
förbättring. Inom alla delar i verksamheten sker kvalitetskontroller för att säkerställa att 
kvalitetskraven följs (ibid.). Kraven på de anställda inom denna bransch är således också 
hårda, framförallt gällande snabbhet och hygien (Cio, 2010). Förutom kontroller enligt KSR 
& V ställs det höga krav på de anställda. Arbeten vid snabbmatsrestauranger (så kallade 
McJobs) förknippas enligt Bacon och Blyton (2000) av kostnadseffektivitet och av små 
möjligheter för den anställde till eget tänkande. Med detta menas att arbetet till stor del består 
av detaljerade procedurer exakt definierade hur varje steg av produktionsprocessen skall ske 
och hur låg tid det ska ta (ibid.) 
 



    5 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogör vi för det vi anser är den mest väsentliga forskningen i relation till vårt 
syfte, problemformulering och frågeställning. Vi kommer att gå in på vad en ungdoms-
arbetsmarknad är, arbetssituationen på callcenter och McDonald’s, arbetstillfredsställelse 
samt personalomsättning. 

3.1 Ungdomsarbetsmarknad  
Tidigare forskning visar att ungdomar idag under en allt längre tid än tidigare befinner sig på 
en arbetsmarknad som utmärks av relativt okvalificerade arbeten och deltidsarbeten. 
Ungdomar tillbringar en allt längre period på en ungdomsarbetsmarknad samtidigt som den 
mer fasta etableringen sker allt senare. Skälen till att ungdomar väljer dessa arbetsplatser kan 
både vara frivilligt och ofrivilligt. Det frivilliga valet syftar till att dessa ungdomar oftast har 
låg utbildningsnivå och en längre övergångstid (så kallad ungdomskultur). För dem som 
ofrivilligt arbetar inom ungdomsarbetsmarknaden menar författaren, har ett mål att få en fast 
relation till arbetslivet. Detta scenario är självklart negativt för individen – att enbart få 
tillfälliga jobb. Kännetecknet för båda dessa grupper och som karaktäriserar en 
”ungdomsarbetsmarknad” är att de finns på en arbetsmarknad som för dem har en karaktär av 
en övergångsmarknad, det vill säga de befinner sig här en kortare period i sina liv (Arnell 
Gustafsson, 2003). Persson-Tanimura (1984) beskriver, precis som Arnell Gustafsson (2003), 
att fenomenet ungdomsarbetsmarknad karaktäriseras av en hög rörlighet med tillfälliga 
arbeten samt ofta förekommande arbetsbyten. Detta då ungdomar söker samt prövar sig fram 
mellan olika marknadsarbeten och aktiviteter såsom studier (ibid.). 

Arbetsmarknadens funktionssätt, den förlängda utbildningstiden samt utbredningen av en 
”ungdomskultur” är de främsta orsakerna till ”ungdomsarbetsmarknadens” (mellan 15-24 år) 
tillväxt. En del ungdomar väljer att arbeta preliminärt eller resa utomlands innan de börjar det 
allvarsamma vuxenlivet, då de inte vet vad de vill göra i framtiden och därför väljer att skjuta 
fram detta svåra beslut (Arnell Gustafsson, 2003 & Ekonomifakta, 2010).  

3.2 Callcenter  
Det intressanta inom callcenterbranschen är att personalomsättningen och frånvarofrekvensen 
är högt över vad som är normalt inom kontorsverksamhet (Kinnie et al., 2000). Tidigare 
forskning visar att arbete på callcenter innebär hög intensitet och bundenhet för de anställda 
(Taylor & Bain, 2001). Många callcenter har öppet dygnet runt vilket innebär att arbetstiderna 
för de anställda varierar kraftigt (JämO, 2001). Arbetsuppgifterna är ofta begränsade och 
standardiserade samtidigt som låg kontroll och begränsade möjligheter att påverka sitt arbete 
är vanligt förekommande. Vidare är variationen i arbetet minimal och möjligheterna till 
varierade arbetsuppgifter är små, då arbetet på callcenter är kontinuerligt med långa pass 
framför datorn (Norman et al., 2004). Studier kring callcenter visar att 70-75 procent av 
arbetstiden används till att svara i telefon det vill säga att samtala med kunder, ca 10 procent 
går åt till att förbereda för nya samtal och slutligen används 15-20 procent till övriga 
aktiviteter såsom administration, möten eller vidareutbildning (Skeldon & Johnson, 1999). 
Studier kring psykosociala arbetsförhållandena visar att hälsoproblem är vanliga i callcenter. 
Den låsta arbetsställningen i kombination med höga krav på effektivitet framkommer i 
Arbetslivsinstitutets (2003:10) rapport som både fysiskt och psykiskt tröttande.  

Callcenter karaktäriseras ofta av kontrollsystem där anställda, enskilt och gruppvis, 
rutinmässigt mäts (Miciak & Desmaris 2001). Den ständiga upptagenheten som existerar på 
callcenter liknar forskare vid ett ”mentalt löpande band”, då anställda på callcenter har en hög 
kognitiv belastning under stora delar av arbetsdagen. Arbetsuppgifterna behöver inte i sig vara 
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svåra, utan det räcker att arbetsmomenten kräver koncentration, för att ge en ökad mental 
belastning som kan leda till stress (Melin, 2003). Skeldon och Johnson (1999) belyser precis 
som Melin att stressrelaterade symptom är vanligt förekommande på callcenter. Fördelen med 
callcenter är, enligt Melin, att det är en utmärkt idé för företag att ge service på ett 
kostnadseffektivt och smidigt sätt. En viktig del kring tidigare forskning av callcenter är 
därför betydelsefull för företaget. Friedman (2001) anser att utformningen av callcentret är 
avgörande för företagets framgång. Detta då han anser att prestationer måste stämma väl 
överens med företagets verksamhet, då callcenter är företagets ansikte och första samt främsta 
kontakt med kunder. Om callcentret inte motsvarar ledningens värderingar och på ett bra sätt 
representerar företaget finns risker för att negativa kundrelationer uppstår, vilket motsätter sig 
bra kundkontakt och kundrelationer som är callcenters främsta uppgift (ibid.). Callcenter 
karakteriseras därför ofta av kontrollsystem för att mäta servicenivå på individ och gruppnivå 
(Miciak & Desmaris 2001). 

3.3 McDonald’s  
McDonald’s är enligt Allan, Bamber och Timo, (2006) en viktig arbetsplats för framförallt 
unga människor McDonald’s är världens största restaurangkedja med mer än 30 000 
restauranger runt om i världen och där det visar sig att arbetskraften till stor del består av unga 
människor(Allan et al., 2006). Enligt Bacon och Blyton (2000) förknippas arbeten vid 
snabbmatsrestauranger (så kallade McJobs) av små möjligheter till eget tänkande (low-trust) 
samt kostnadseffektivitet. Arbetet består till stor del av detaljerade procedurer på hur varje 
steg av produktionsprocessen skall ske och hur låg tid det ska ta. Köks- och restaurangyrken 
är dessutom enligt Eriksson och Larsson (2002), yrken med låg egenkontroll. I en 
undersökning med McDonald’s anställda i Australien fann Allan et al., (2006) att hälften av 
respondenterna upplevde att ledningen medvetet gav färre och färre timmar till anställda ju 
äldre de blev. Precis som i Sverige kopplas lönen ihop med ålder vilket betyder att ju yngre 
den anställde är ju billigare blir det för företaget. Denna ålderskoppling sker upp till 21 års 
ålder och efter det är den anställde fullbetald (Allan et al., 2006). 

Arbetet vid snabbmatsrestauranger upplevs av många som en bra språngbräda till den 
övriga arbetsmarknaden. Förutom detta anser två tredjedelar av undersökningsgruppen i 
Australien att arbetet gav tillfredsställelse i form av den sociala kontakten man fick av mötet 
med kunderna. Även kamratskapet arbetskollegor emellan var av stor vikt för de som arbetar 
vid snabbmatsrestauranger samt att arbetsplatsen ger möjlighet till att finna nya vänner. 
Undersökningen visar att det finns stora möjligheter till nära relationer mellan ledningen och 
de anställda tack vare att McDonald’s restaurangerna vanligtvis har få anställda (Allan et al., 
2006). Denna gruppkänsla resulterade även i att de anställda hade större förståelse för den 
ekonomiska press ledarna befann sig i. Slutsatserna i artikeln visar på att det var mer positiva 
reaktioner än negativa när det gäller arbeten i snabbmatsrestauranger trots de rutinmässiga 
och enkla arbetsuppgifterna. Majoriteten ansåg att de var väl tränade för sina jobb och att de 
fick mycket ansvar och hade fått mycket värdefull arbetslivserfarenhet (ibid.). 

3.4 Arbetstillfredsställelse 
Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse är personlighet, arbetssituation, värderingar och 
social påverkan I teknisk bemärkelse innebär arbetstillfredsställelse en skillnad mellan 
mängden belöning arbetstagaren uppnår och den hos arbetstagaren förväntade belöningen. 
Dessa belöningar avser alla de källor till positiv tillfredsställelse som grundar sig på 
arbetssituationen. Belöningsaspekterna kan utgöras av hur pass intressant arbetet är, hur goda 
de sociala relationerna är och i vilken grad det finns utrymme för flexibilitet och 
självständighet i arbetet. Förutom dessa aspekter kan det i en mer materiell bemärkelse handla 
om belöning i form av lön och extraförmåner. Författarna förklarar vidare att det finns 
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individuella skillnader när det gäller arbetstillfredsställelse vilket innebär svårigheter att skapa 
motivation om det hos personen i grund och botten finns ett allmänt missnöje med arbetet 
(Kaufmann & Kaufmann., 2005). 

3.5 Personalomsättning   
Tidigare forskning som Kaufmann och Kaufmann., (2005) har gjort visar på samband mellan 
arbetstillfredsställelse och personalomsättning. Detta betyder att personal som är otillfreds-
ställd oftare byter arbete än den personal som är tillfreds. Dock är forskningsresultaten svaga 
där det gäller sambandet mellan personalomsättning och arbetstillfredsställelse, då det finns 
missnöjda personer som aldrig slutar samtidigt som det finns tillfredsställda personer som 
söker andra tjänster (ibid.). Hög personalomsättning kostar företag stora pengar i rekryterings-
processer, urval och utbildningskostnader. Det kan även medföra att effektiviteten i företaget 
försvinner då kunniga och erfarna personer slutar. Dessutom sänks effektiviteten av att en 
inlärningsperiod som ny personal kräver innan de kan arbeta effektivt. I vissa fall är det dock 
bra för företag när individer slutar, det vill säga för företaget obekväma personer. För då får 
företaget möjlighet att ersätta omotiverad personal med motiverad personal som dessutom 
kanske har bättre kunskaper (Robbins, 2003). 

Personalomsättning påverkas av olika arbetsmarknadsförhållanden, förhoppningar av 
olika jobb möjligheter samt av anställningstid Vidare finns det tecken på att personal-
omsättningen bland anställda är högre när arbetslösheten är lägre och tvärtom. Tidigare 
forskning visar dessutom att yngre personer i högre grad än äldre är benägna att byta jobb. 
Orsaken till detta är bland annat att ju äldre man är desto färre jobb möjligheter finns det 
samtidigt som djärvheten att byta jobb minskar med åldern (ibid.). Vidare finns det forskning 
som visar att när individer ensamma presterar bra och får belöning medför det att de är mer 
benägna att stanna kvar. Samtidigt tenderar de individer som presterar sämre att sluta i högre 
grad. Lågavlönade individer tenderar liksom de som presterar dåligt att sluta i högre grad än 
högavlönade individer. Utöver detta minskar arbetsprestationer samtidigt som personal-
omsättningen ökar när anställda känner en anledning att klaga på chefer eller arbets-
förhållanden. Ofrivillig personalomsättning beror däremot på en dålig matchning mellan den 
anställdes personligheter och behörighetskraven som ställs (Smither, 1998).  

Det finns studier som visar att personalomsättning kan relateras till ett gruppbeteende 
som kan kallas ”turnover culture” snarare än individuella faktorer. I de flesta arbetsmiljöer 
krävs det att individer agerar som en del av en grupp. Detta har lett till att forskare funnit att 
hög personalomsättning uppstår i grupper bland anställda som ser sig själva som lika. I en 
studie kring 200 anställda vid snabbmatsrestauranger fann man detta fenomen, då man såg att 
hög personalomsättning inte uppstår på måfå, utan att det var koncentrerat i grupper. 
Stabiliteten hos dem som stannade kvar var dessutom hotad av dem som lämnade 
arbetsplatsen. En liknande studie, som den ovan där många slutar, visar att de anställda som 
stannar kvar på en arbetsplats tenderade att ha en mer positiv attityd till sitt jobb. En annan 
intressant aspekt är kontroll och övervakning leder till att en hög personalomsättning uppstår. 
Chefer som är positiva och i sitt ledarskap ger uttryck för entusiasm, peppning, aktivitet, 
styrka och upprymdhet har lägre personalomsättning bland sina underställda än chefer som 
visade mindre egenskaper av dessa faktorer (ibid). 

3.6 Sammanfattning  
Den tidigare forskning som presenteras ovan innehåller slutsatser som är intressanta för vår 
uppsats. I Gustavssons (2003) studie får vi bland annat ta del av att inträdet i arbetslivet har 
ändrat karaktär, det vill säga att ungdomar idag tillbringar en längre period på en 
ungdomsarbetsmarknad. Arbetsplatserna (callcenter & McDonald’s) beskrivs i tidigare 
forskning som typiska ungdomsarbetsplatser och arbetsplatser med en hög personal-
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omsättning. Arbetet på callcenter framställs som enformigt och präglat av hög arbetsintensitet 
(SOU, 1999:138). Den egna kontrollen och påverkansmöjligheterna gällande arbetsuppgifter 
och arbetstakt är små samtidigt som hög kontroll är vanligt förekommande (Norman et al., 
2004). När det gäller arbetet på McDonald’s består det till stor del av detaljerade procedurer 
på hur varje del av produktionsprocessen skall se ut och hur lång tid det skall ta. De anställda 
anser dock att de får mycket ansvar och tillfredställelse i arbetet, vilket gör att det är en bra 
språngbräda ut i arbetslivet (Allan et al., 2006). När det gäller arbetstillfredsställelse anses den 
generellt påverkas av personlighet, värderingar och social påverkan. Arbetstillfredsställelse 
påverkar anställdas beslut ifall de avser sluta och leta nytt jobb. Vilka faktorer som får 
anställda att byta jobb varierar, men bland annat har lön/belöningar, gruppbeteenden, 
arbetsmarknadsförhållanden samt den anställdas arbetsprestation betydelse för om man väljer 
att stanna kvar eller byta jobb. Vidare är yngre personer i högre grad benägna att byta jobb än 
äldre (Robbins, 2003). Vilka faktorer som får anställda att byta jobb varierar, men 
lön/belöningar, gruppbeteenden, arbetsmarknadsförhållanden samt den anställdas arbets-
prestation har betydelse för om man väljer att stanna kvar eller byta jobb (Smither, 1998).  
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4. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet ger vi en redogörelse för våra valda teorier, där rubriken till respektive 
modell är de begrepp vi fått fram ur teorin. Delaktighet och påverkan är det första området, 
där vi presenterar Karasek och Theorells (1990) tvådimensionella modell av hur människor 
påverkas och utvecklas utifrån krav och kontroll samt Johnssons utveckling av denna. 
Därefter följer Foucaults maktperspektiv, där vi gör ett avstamp i hans diskussioner om makt, 
kontroll och övervakning genom begreppet panoptikon. Arbetsmotivation är nästa område där 
Hertzbergs motivation-hygien teori samt Hackman och Oldhams (1980) utveckling av denna 
presenteras. Sedan behandlas straff och belöning innan vi avslutar kapitlet med teorier kring 
organisatoriska förhållanden, bland annat Wolvéns (2000) och Simons (1995). 

4.1 Delaktighet och påverkan 
Inom forskningen om den psykosociala miljön kan man urskilja två dominerande perspektiv: 
effektivitetsperspektivet och kvalifikationsperspektivet. Karasek sammanförde de två 
perspektiven i en modell (se figur 1) som beskriver olika slags arbeten (Eriksson & Larsson, 
2002 i Hansson). För en anställd är det viktigt att känna sig delaktig och ha påverkans-
möjlighet Orsaker till stress och ohälsa beror ofta på frånvaron av kontrollmöjligheter enligt 
Karasek och Theorell (1990). Författarna har skapat en tvådimensionell modell av hur 
människor påverkas och utvecklas utifrån krav och kontroll. Modellen beskriver i grunddrag 
att anställda med hög egenkontroll över sitt arbete klarar av höga krav bättre än personer med 
låg egenkontroll (ibid.). Reaktionerna på arbetsvillkoren påverkas helt enkelt av de krav som 
arbetet ställer på den anställde och de möjligheter denna har att kunna påverka sitt eget arbete 
(Eriksson & Larsson, 2002). Kraven kan vara såväl fysiska som psykiska medan kontroll 
avser inflytande och påverknings möjligheter. Utifrån krav & kontroll har Karasek och 
Theorell (1990) sedan formulerat fyra olika sorters arbete. Arbeten med låg påfrestning/stress 
är arbeten som karakteriseras av låga krav och hög kontroll. Personer som arbetar under dessa 
förutsättningar löper mindre risk att drabbas av psykisk sjukdom och hjärtsjukdomar. Aktiva 
arbeten innebär höga krav och också hög kontroll. Krävande arbeten och där personen har 
hög kontroll över sin situation medför att mindre risk för skador. Passiva arbeten innebär låga 
krav och låg kontroll gör att den anställde känner sig passiv i sitt arbete. Detta kan leda till att 
motivationen, förmågan till problemlösning och inlärda funktioner försvinner. Arbeten med 
hög påfrestning/stress är den mest skadliga arbetssituationen. Här har arbetaren höga 
prestationskrav men låg kontroll, vilket kan leda till trötthet, depression och i värsta fall 
utbrändhet. Skillnaden mellan det som Karasek och Theorell nämner för högstressarbeten och 
lågstressarbeten är graden av egenkontroll. Ett arbete kan enligt modellen nedan ha höga 
arbetskrav men vara positivt för den anställde så länge graden av egenkontroll över arbetet är 
stort. Hög egenkontroll kan göra att arbetet blir intressant och stimulerande (Eriksson & 
Larsson, 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figur 1. Efter Karasek, R. & Theorell, T. (1990). 
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Ovanstående modell har kompletterats med en tredje faktor - socialt stöd, av forskaren 
Johnsson, detta tillägg hittades senare även hos Karasek. Socialt stöd anses kunna påverka hur 
individer bedömer en stressande situation, då det anses fungera som en buffert vid obalans 
mellan arbetskrav och egenkontroll. Vidare anses socialt stöd även påverka individens 
reaktioner, exempelvis, känslor och fysiologisk respons, vid stress. De individer som upplever 
och känner att de har socialt stöd, utvecklar färre stressymptom, än de som inte känner så 
(Eriksson & Larsson, 2002). Socialt stöd i form av omsorg och stöd från exempelvis vänner, 
familj och medlemskap i olika grupper kan underlätta stresshanteringen. Det finns 
undersökningar som visar att personer med många sociala band i mindre grad drabbas av 
stressrelaterade sjukdomar än de med få (Egidius, 2008). Karasek menar att det sociala stödet 
som finns på en arbetsplats kan kompensera för svåra arbetssituationer och fungera som 
stötdämpare och vara till hjälp vid stress. Gemensamma lönesättningsprinciper och 
målsättningar som accepteras av samtliga anställda kan dessutom skapa ett positivt socialt 
klimat bland de anställda (Karasek & Theorell, 1990).  

Utöver socialt stöd bör möjligheten till återhämtning ses i relation till Karasek och 
Theorells modell. I SOU (1999:69) framhävs att ohälsa kan förebyggas genom stöd, 
vägledning och möjligheter för återhämtning i jobbet. Utöver detta framkommer vikten av att 
arbetstempot anpassas till den anställdes fysiska och psykiska förutsättningar.  

4.1.1 Kritik mot krav, kontroll och socialt stöd  

Intressant att beakta i relation till Karasek och Theorells (1990) mycket framgångsrika och 
inflytelserika krav- och kontrollmodell, är att den har kritiserats av olika forskare. Bland annat 
har den kritiserats för störande sociala klassvariabler och för att den anser sig kunna förutspå 
högt blodtryck, ångest depression samt jobb och livs tillfredställelse (Fletcher & Jones, 2006). 
Ovanstående modell om krav, kontroll och socialt stöd har testats i empiriska studier inom 
arbetslivsforskning. Det man har undersökt är om krav och kontroll har betydelse för hälsa 
och arbetstillfredsställelse. Schreuers och Taris (1998) har funnit en inverkan av både krav 
och kontroll. Dock fann de båda forskarna att interaktion saknades mellan dem, gällande hälsa 
och arbetstillfredsställelse. Två andra forskare som kritiserat modellen är Vagg och 
Spelberger (1998), de anser att den är för enkel och att andra viktiga psykologiska aspekter på 
arbetsmiljön förutom krav och kontroll går förlorade. När det gäller socialt stöd framhåller 
Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell och Vingård (1999) att även om det allmänt anses 
ha en positiv inverkan på hälsan och arbetslivet så finns det ett mindre antal studier där 
samband mellan socialt stöd och positiv inverkan saknas. 

4.2 Övervakning 
Enligt Foucault (1993) delar vi in allt i sant/falskt och normalt/onormalt. Genom denna 
uppdelning bestäms vad som är rätt och fel; vem som får vara med och vem som utesluts. 
Detta kan vara ett sätt att styra och disciplinera en personalgrupp (ibid.). En av de mest 
centrala delarna i Foucaults tankar kring makt kretsar kring disciplineringen av människan. 
Foucault anser att disciplinen är karakteristiskt för dagens maktrelationer och att denna utövas 
genom övervakning, kontroll och tillrättavisande (Foucault, 2003). 

Foucaults tankar innebär kortfattat att individen hålls disciplinerad genom att hon hela 
tiden känner sig övervakad. Den panoptiska övervakningen innebär att individen (fången) 
ständigt känner sig bevakad. Panoptikon är ursprungligen namnet på en fängelsetyp som 
byggdes som en cirkel med ett torn i mitten i vilket en fångvaktare satt. Internerna satt i 
tårtformade celler runt tornet och kunde inte se in i tornet. Övervakaren kunde dock när som 
helst se fångarna (Foucault, 2003).  
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Figur 2: Malts, http://www.malts.ed.ac.uk/staff/sian/images/surveillance/image011.jpg  
 
Den panoptiska övervakningen betyder enligt Foucault; 

 

Makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas, den arkitektoniska anordningen blir 
en maskin som skapar och underhåller ett maktförhållande som är oberoende av den som 
utövar den, kort sagt, fångarna är inneslutna i en maktsituation de själva uppbär. 
(Foucault, 2003:202). 

 

Foucault (2003) menar att disciplinen fungerar som en maktteknik med främsta mål att: 
”bringa ordning i den mänskliga mångfalden” (Foucault, 2003:218). Ett sätt att utöva den 
disciplinära makten är att kontrollera rum och tid. Tiden övervakar man genom att kontrollera 
arbetsuppgifter, skapa rytm och regelbundenhet. För att undvikas slöseri med energi formas 
handlingar och arbetsuppgifter vilket skapar social ordning. Individen placeras oftast i en 
sluten miljö där man på ett funktionellt sätt kontrollerar rummet. Platsen och rangen ska 
definiera och klassificera individen så att denne blir utbytbar. Tanken är att disciplinera 
människan genom kontroll och övervakning och där disciplinering handlar om att göra 
kroppen foglig (ibid.).  

Ett intressant inslag i Foucaults resonemang kring makt och övervakning är 
diskussionen kring maktmotstånd. Där makt finns, finns även motstånd till makten, vilket 
medför att maktställningen ifrågasätts. Med detta menas att man antingen är delaktig eller inte 
delaktig, det vill säga underordnar sig respektive ifrågasätter makten. Foucault anser att vi alla 
är en del av de maktordningar som finns där ingen kan ställa sig utanför utan att förändra den. 
Ställer man sig utanför denna menar Foucault att man gör maktmotstånd. Där maktmotstånd 
innebär en kamp eftersom den ger upp hov till både maktutövning och motstånd. Detta 
medför att de personer som man försöker utöva sin makt över som inte accepterar 
maktställningen därmed ifrågasätter den och i vissa fall sätter sig emot och agerar på annat vis 
(Hörnqvist, 1996).  

Vi har valt att använda oss av Foucaults maktperspektiv på grund av att den är intressant 
i relation till arbetssituationen på callcenter och snabbmatsrestauranger. Tidigare forskning 
kring arbetssituationen på callcenter och snabbmatsrestauranger visar nämligen att 
övervakning och kontroller av olika slag är vanligt förekommande i dessa verksamheter. 
Foucaults diskussion om motstånd mot makten är också intressant i relation till hur de 
anställda ser på sin relation till cheferna. Existerar det ett motstånd eller accepterar de att vara 
underordnade och göra som cheferna och ledarna vill?  

4.3 Arbetsmotivation 
Hertzberg, Mausner och Snyderman (1993) har utvecklat en tvåfaktors teori även kallad 
motivation-hygien teori. Faktorer som Herzberg kallar för hygienfaktorer är de faktorer som 
är nödvändiga att säkerställa så att de anställda inte blir missbelåtna. Exempel på sådana är 
lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö och säkerhet. Med motivationsfaktorer menar Herzberg 

 

I mitten av ringen som är fängelset 
befinner sig vakttornet där vakterna 
sitter. Runtomkring vakttornet sitter 
internerna i celler formade som 
tårtbitar. Internerna vet aldrig när de 
övervakas. 
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däremot inre faktorer som är nödvändiga för att den anställda skall prestera mer. 
Motivationsfaktorer är därmed erkännande, ansvar, befordran och att arbetet är intressant. 
Skillnaden mellan hygien - och motivationsfaktorer är att hygienfaktorer inte har någon 
motiverande effekt utan enbart är hinder mot vantrivsel medan motivationsfaktorer skapar 
trivsel (Herzberg et al., 1993). 

Hertzbergs tvåfaktorsteori utvecklades av Hackman och hans kollegor (Hackman & 
Oldham, 1980 i Bolman & Deal, 2005) genom att identifiera tre viktiga psykologiska 
upplevelser när arbetsuppgifter skall ges en ny utformning. Individer behöver (1) känna 
meningsfullhet i sitt arbete. Meningsfullhet i arbetet ges i högre utsträckning om det leder 
fram till ett synligt resultat. (2) De bör ges möjlighet att använda eget omdöme och egna 
erfarenheter för upplevelsen av personligt ansvar för resultatet, och (3) få återkoppling på sina 
prestationer för att kunna utvecklas och bli bättre (Ibid.). Inre motivation uppfylls på 
arbetsplatsen ifall tre olika villkor tillfredsställs: upplevd meningsfylldhet, upplevt ansvar och 
kunskap om resultat. Den inre motivationen leder i sin tur till ökad arbetstillfredsställelse och 
effektivitet. Individen behöver se meningsfullheten i sitt arbete utifrån att det personligen 
värderas som värdefullt och inte simpelt. Därefter bör individen uppleva personligt ansvar för 
resultatet i arbetet samtidigt som det krävs att individen har kunskap om vad arbetet resulterar 
i. Avslutningsvis krävs dessa tre ”viktiga psykologiska upplevelser” för att skapa en stark inre 
arbetsmotivation för individen och för att individen skall kunna bibehålla den (Hackman & 
Oldham, 1980).  

 
Centrala dimensioner i arbetet  Viktiga psykologiska  

upplevelser 
Resultat på individ 
och arbetsnivå 

-Variation i arbetet 
-Helhetsupplevelser av arbetet 
-Viktiga arbetsuppgifter 

 
Upplevd meningsfullhet i arbetet 

Hög inre 
arbetsmotivation 

 
Frihet, självbestämmande 
 
 
Feedback 
 

 
Upplevt ansvar i arbetet  
 
 
Kunskap om arbetsresultatet 
 
Påverkande mellanliggande faktorer, 
-utvecklingsbehov,  
-individuella kunskaper och färdigheter,  
-yttre faktorer exempelvis belöning och straff. 

-Hög kvaliteter på 
arbetsprestationer 
-Hög 
arbetstillfredsställelse 
-Låg frånvaro, låg 
personalomsättning 

 
Figur 3:The complete job characteristics model omarbetad efter Hackman & Oldham (1980: 90) 
 

Figur 3 ger en överskådlig förklaring av modellens struktur. Som syns i figuren särskiljer 
Hackman et al., (1980) fem centrala dimensioner i arbetet. Det centrala syftet i modellen är att 
utveckla ett konkret och detaljerat system för att mäta och klassificera arbetes 
motivationspotential (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Variation i arbetet syftar till 
variationen i den anställdes arbetssituation det vill säga. vilken typ av skickligheter, 
kunskaper eller färdigheter som arbetet kräver. Den andra egenskapen är helhetsupplevelsen 
av arbetet som betecknar individens möjlighet att se början och ett tydligt slut av en 
arbetsuppgift. Den tredje egenskapen är viktiga arbetsuppgifter och handlar om att individen 
ska uppleva sina arbetsuppgifter som viktiga. Frihet är det möjligheten till självbestämmande 
i sin arbetsutövning. Den sista egenskapen är återkopplingsmekanismer så kallad ”feedback” 
som ger den anställde vetskap om hur den utfört sitt arbete (Ibid.). 

Variation i arbetet, helhetsupplevelsen och viktiga arbetsuppgifter påverkar hur 
meningsfullt arbete upplevs, men alla tre faktorer behöver inte uppfyllas för att individen skall 
känna mening med arbete. För att göra bedömningen av ett arbetes motivationspotential 
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sammanvävs resultaten från varje dimension. Ett arbete kan värderas lågt på en eller flera 
dimensioner och samtidigt värderas högt på andra. En kombination av alla fem dimensionerna 
kan vara informativt då det reflekterar den generella potentialen att utveckla inre motivation i 
arbetet (Hackman et al., 1980). 

4.4 Prestation, lön och gemenskap som motivationsfaktorer 
Smither (1998) beskriver olika motivationsteorier bland annat need for achievment och need 
for affiliation. Need for achievment innebär att prestationen i arbetet är det viktigaste. Need 
for affiliation innebär att behovet av att tillhöra den gemenskapen som arbetskamraterna utgör 
är större och viktigare än själva prestationen (ibid.). En person med starkt utvecklat 
prestationsbehov kännetecknas av att vederbörande attraheras av situationer där denne har 
personligt ansvar att lösa ett problem. För de personer med starkt kontaktbehov är däremot 
den sociala gemenskapen som är viktigare än det resultat som presteras (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). De är nämligen mer intresserade av att arbeta i en grupp och generellt kan 
man säga att de är mer intresserade av hur en arbetsgrupp fungerar än av den färdiga 
produkten(Smither, 1998). Dock är det inte så enkelt att man kan säga att personer som har ett 
behov av att prestera på arbetsplatsen är lönsammare och en bättre anställd än personer som 
föredrar och har ett behov av den sociala gemenskapen. I vissa yrken såsom kundtjänst är det 
nämligen viktigare att upprätthålla och etablera goda sociala relationer än att producera 
mycket (ibid.).  

En annan motivationsteori som är aktuell i vår studie är equity teori. Detta är en teori 
som innebär att motivation är baserad på individuella uppfattningar. Mer konkret innebär det 
att om exempel lön används som motivation för arbetet, måste lönen uppfattas som relevant i 
förhållande till arbetsuppgifter och i jämförelse med vad andra presterar (Robbins, 2003). Om 
jämvikt mellan input och outcome saknas, det vill säga att lönen är för hög eller låg lön i 
förhållande till arbetsinsatsen uppstår en känsla av obalans. Om detta uppstår försöker 
arbetstagaren att justera detta genom att exempelvis arbeta hårdare och synliggöra det för 
chefen eller genom att maska så att lönen motsvarar den av arbetstagaren uppfattade rätta 
arbetsinsatsen (Smither, 1998). 

4.5 Förstärkningsmetoder som motivationsfaktorer  
Det är viktigt att både informella och formella belöningar är relevanta och relaterade till 
individens intressen (Anthony & Govindarajan, 2003). Belöningar skall fungera både för att 
locka till sig anställda att stanna och locka till sig nya. Vidare skall de stimulera effektivitet, 
men samtidigt se till att kvaliteten bibehålls. De informella belöningarna kännetecknas av att 
de är spontana och kan till exempel innebära beröm från chefen eller ett presentkort. Formella 
belöningarna är däremot planerade, exempelvis genom någon form av bonussystem som 
grundas på resultat. När det gäller belöningssystemet kan de vara utformade för att belöna 
både individuella och kollektiva mål. Anställda uppskattar olika typer av belöningsformer, 
exempelvis uppskattar ett högavlönat incitament, såsom extra utbildning eller ledighet medan 
en lågavlönad blir sporrad av ekonomisk belöning. Det är viktigt att det finns ett tidsmässigt 
samband mellan prestation och belöning. Den anställde skall direkt märka av att om hon/han 
uppnår eller gör en viss sak medför det en viss typ av belöning (Svensson, 2001). Taylor 
lägger stor vikt vid att belöningen av individen måste komma direkt efter att denne uppnått 
uppsatta krav. Taylor underströk även betydelsen av att placera rätt person på rätt plats och att 
effektivt arbete medförde större ekonomisk vinning för arbetaren. Taylor utvecklade en 
metodik för tidsstudier och arbetsuppgifterna bröts ned i komponenter och därefter 
återskapades arbetet såsom det borde utföras (Sandkull & Johansson, 1996). Taylors 
utgångspunkt var att cheferna skulle välja ut lämpliga arbetare, ställa krav, övervaka, och 
belöna (Grönros, 2008).  
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Förstärkning definieras med att varje händelse som ökar sannolikheten för att en 
föregående handling upprepas när samma eller liknande villkor uppträder igen. (Kaufmann 
& Kaufmann, 1998) Negativ förstärkning och positiv förstärkning är två huvudformer av 
begreppet förstärkning. Positiv förstärkning innebär att det blir positiva konsekvenser av ett 
önskat beteende. Negativ förstärkning innebär att när händelsen inte upprepas för den 
anställde, det vill säga, om en anställd blir kränkt av en chef och ber denne sluta med det 
kränkande beteende och chefen slutar med det, så ökar den anställdes insikt om att tillsägelsen 
fungerar. Därmed kan den anställde använda sig av negativ förstärkning vid nästa liknande 
tillfälle då detta resulterade i att chefen slutade med sitt kränkande beteende (ibid.). 

Straff är däremot något helt annat än negativ förstärkning. Att använda sig av straff 
minskar risken för att ett bestämt beteende upprepas. Till skillnad från belöning där beteende 
oftast är positiv från den som tar emot belöningen finns det olika försvarsmekanismer som 
kan uppkomma vid straff. (1) Personen hamnar i försvarsställning, (2) en negativ attityd eller 
inställning till den som straffar, företaget, teamledaren eller skiftledaren till exempel. (3) Det 
kan uppstå opposition och bojkott mot företaget samt att (4) det kan innebära att fokus på det 
som ska göras försvinner (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Således menar författarna att 
användandet av straff som problemlösnings metod är mindre konstruktivt. Att det krävs straff 
i arbetslivet menar de är nödvändigt men mindre effektivt och förespråkar användandet av 
positiv förstärkning istället. Och istället för att använda sig av straff, menar författarna bör 
företagen använda sig av utebliven positiv förstärkning vilket är ett bättre sätt för företagen att 
få sin personal till önskat beteende (ibid.) 

Foucault (2003) beskriver även straff. Han menar att straffreformerna har förändrats från 
1700-talet från direkt bestraffning i fängelse, till idag, en disciplinering av människan. 
Foucault hävdar att straffen har utvecklas ifrån offentligt utförda kroppsstraff och 
vedergällningar, mot en allt mer förnuftspräglad straffrättvisa. Han är noggrann med att 
poängtera att det inte handlar om att straffa mindre utan bättre. Människans själ och dennes 
föreställningar är tillräckliga för att bestraffa personen ifråga. Foucault (2003) skriver vidare 
om hur personer genom rangordning, klassificering och kontroller förhindras att driver runt. 
Individen (fången) kan därför placeras in på ett funktionellt sätt (ibid.).  

4.6 Organisationsteorier  
Wolvén (2000) beskriver callcenter och McDonald’s som ganska heterogena organisationer 
med en gemensam faktor; att producera tjänster. Författaren kallar denna typ av 
organisationsstruktur för adhocrati. Typiskt för organisationerna är att de riktas mot en 
massmarknad med en delvis förprogrammerad verksamhet som är relativt oberoende av 
personerna som utför arbetsuppgifterna. McDonald’s beskrivs utifrån detta som ett 
typexempel med sina rutinmässiga arbetsuppgifter. Wolvén menar att verksamhetens karaktär 
gör att dessa företag blir stora.  
 Simons teori är den modell han utvecklat för företags styrning. Modellen innehåller fyra 
olika styrningar som han menar skall skapa stabilitet i organisationen. Företaget måste finna 
balans mellan den ekonomiska styrningen och innovationer för att uppnå företagets mål 
(Simons, 1995). 
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Figur 4  The four levers of control (Career development 
plan webbsida, 2008). 

 

Två av styrningarna i figur 4; värderingsskapande och interaktiv styrning skapar positiva 
dragningar och inspirerar anställda till att skapa nya idéer. Den gränsskapande styrningen, 
och den diagnostiserande styrningen skapar gränser och leder anställda enligt företagets 
regler. Dessa motsatser förstärker händelserna, vilket leder styrningen till framgång (Ibid.). 

Många McDonald’s är så kallade franchiseföretag där franchisetagaren måste följa ett 
avtal enligt franchisegivarna. Detta skapar restriktioner för franchisetagaren men om dessa 
leder företagen genom styrningarna skulle det kunna ge balans mellan gränser och utveckling 
för att uppnå framgång. Företagen vägleder sina anställda genom det diagnostiserande 
styrsystemet, genom strikta riktlinjer för att uppnå önskvärda beteenden. Sökandet av 
möjligheter måste riktas och fokuseras menar Simons. Organisationen kan kontrollera kärnan 
kring företagets värderingar och dess kritiska utförande variabler samt undvika risker och 
osäkra strategier genom de fyra styrningarna (Ibid.). 

Synen på strategier i en organisation kan liknas vid individens personlighet. Individer på 
företaget måste ha liknande uppfattning om företagets strategier för att det ska uppnå 
framgång. Organisationen bemöter problem under formeringen av strategin bland anställda 
och detta kan kontrolleras genom värderingsskapande styrning Balansgången bland de fyra 
styrningarna är effektiv för att implementera strategi som en plan, mönster, position och 
perspektiv (Ibid.). 

4.7 Sammanfattning  
De teorier vi presenterat ovan skapar alltså tillsammans begreppen: delaktighet, påverkan, 
övervakning, belöning, straff, motivation, social tillhörighet och organisations förhållanden. 
Karasek och Theorells (1990) tvådimensionella modell och Johnssons teoritillägg till denna är 
aktuell för att se vilken typ av arbete respondenterna utför, det vill säga vilken arbetssituation 
unga personer som arbetar på callcenter och snabbmatsrestaurang har? Utifrån denna teori har 
vi funnit begreppen påverkan och social tillhörighet.  

Karasek och Theorells (1990) modell visar vilken typ av arbete respondenterna utför och 
vilken arbetssituation unga personer som arbetar på callcenter och McDonald’s har. Vad avser 
övervakning är Foucaults (2003) maktperspektiv gällande panoptikon mycket relevant, då 
tidigare forskning kring arbetssituationen på callcenter och McDonald’s visar att övervakning 
och olika kontroller är vanligt förekommande. Foucaults diskussion om maktmotstånd är 
intressant i relation till hur de anställda ser på sin relation till cheferna. Vidare visar den 
arbetskaraktäristika modellen på vad som motiverar ungdomar att behålla sin anställning vid 
arbetsplatserna i undersökningen. Wolvén (2000) och Simons (1995) tar upp olika 
organisations teorier som ger en förklaring till hur man kan se på callcenter och McDonald’s 
verksamheter. 
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5. Metod 
Nedan följer en redogörelse för de metoder som vi använt för att besvara syfte och 
frågeställningar. Först introducerar vi vårt val av kvalitativmetod, innan vi går in på avsnitten 
urval och presentation av undersökningsgruppen. Därefter presenteras intervjuguidens 
utformande, undersökningens genomförande och vårt tillvägagångssätt, där vi detaljerat 
redogör för vår metod kring våra intervjuer och en allmän diskussion. Sedan görs en 
redogörelse för analys av intervjumaterial före avsnitten etiska överväganden och 
förförståelse. Slutligen följer en reflektion över undersökningens validitet och reliabilitet samt 
vår förförståelse.  

5.1 Val av metod 
Mot bakgrund av syftet har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Kvalitativa 
undersökningsmetoder lämpar sig enligt Kvale (1997) väl, om syftet med undersökningen är 
att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv, vilket var vårt syfte. 
”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 
innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale, 1997:77). Vår undersökning har 
genomförts med hjälp av intervjuer som sedan analyserats. Valet av metod grundar sig på att 
vi var intresserade av att kunna få med nyanserna i svaren på frågorna vi ställde under 
intervjun. Genom det personliga mötet fick vi möjligheter att på ett flexibelt sätt forma 
ytterligare frågor alltefter de svar som vi fick. Den kvalitativa inriktningen hjälper till att 
beskriva och förstå hur individen upplever det centrala ämnet ur sitt perspektiv.  

Syftet med vår studie var att få en djupare förståelse över individers uppfattningar vilket 
gjorde att kvantitativ metod valdes bort. En fördel med att intervjua är flexibiliteten under 
datainsamlandet. Det går att följa intervjuguiden under intervjutillfället och möjlighet att 
lägga till och dra ifrån frågor beroende på hur samtalet löper (ibid.). Tack vare flexibiliteten 
gav intervjupersonerna oss annan intressant information utöver de frågor vi sammanställt. Till 
skillnad från enkäter finns det vid intervjuer möjlighet att be om förtydligande vid 
tveksamheter i förståelsen av svaren, vilket vi såg som en fördel (ibid.).  

Nackdelen med att använda sig av intervjuer är att de tar lång tid att utföra, det blir 
mycket material att bearbeta till hanterbart underlag för uppsatsen. En annan nackdel är att det 
krävs personlig kontakt vid svarstillfället vilket binder upp intervjupersonen till en plats och 
tid (Desconbee, 2000). Vidare kan det som sägs i en intervju skilja sig från vad de som 
intervjuas ”egentligen” tycker (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det finns därför en problematik 
med källorna, då vi som forskare inte iakttar verkligheten direkt, utan genom något slags 
medium som kan leda till förvrängning av informationen (ibid.) Alla metoder kan på detta vis 
kritiseras, men utifrån vårt syfte anser vi att kvalitativa intervjuer var det mest optimala för att 
besvara våra frågeställningar. 

5.2 Urval av organisationer och respondenter  
Efter att vi formulerat vårt val av ämnesområde, bestämde vi oss för att fokusera på två 
genomströmningsbranscher, callcenter och McDonald’s. I urvalet av respondenter använde vi 
oss av ett så kallat strategiskt bekvämlighetsurval, vilket enligt May (2001) är ett icke 
sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet uppkommer genom vad som enklast 
finns tillgängligt, vilket därmed kan bestå av exempelvis bekanta som råkar passa in i 
undersökningen (Trots, 2005). Att urvalet är strategiskt innebär att urvalet gjordes utifrån uppsatta 
kriterier, det vill säga kända egenskaper (May, 2001). Valet på callcenter och McDonald’s 
grundar sig nämligen på att vi sen tidigare har personliga kontakter vid företagen och igenom 
dem på ett smidigt sätt kunde få tag i intervjupersoner. Intervjupersonerna arbetar vid fyra 
olika callcenter och fyra olika McDonald’s restauranger. En annan orsak till att vi valde dessa 
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branscher är att de är två ungdomsarbetsplatser, vilket överensstämmer med vårt intresse för 
ungdomar på arbetsmarknaden. Valet av att enbart studera två genomströmningsbranscher 
föranleds av de tidsramar vi varit styrda av.  

5.3 Presentation av respondenterna  
Respondenterna består av anställda vid callcenter och McDonald’s med tim-, deltid- eller 
heltidsanställning. Vi har medvetet valt att bortse från etnicitet och kön i vårt urval, då vi i 
denna studie inte är utefter att hitta skillnader och likheter mellan dessa faktorer. Två av 
respondenterna vid McDonald’s har en ledande befattning såsom skiftledare men arbetar även 
som övriga respondenterna i kök och kassa. Vid callcenter är det en liknande situation då en 
person i nuläget är teamledare och ytterligare en har varit teamledare men båda arbetar precis 
som övriga mestadels i växelfunktionen. När det gäller callcenter har vi valt slå ihop 
respondenter som arbetar med inkommande samtal och dem med utgående samtal trots 
vetskapen om att det kan finnas skillnader. Orsaken till att vi slagit ihop dem är att vi anser att 
de befinner sig i jämförbara arbetssituationer. I likhet med callcenter anser vi att arbets-
situationerna i kök och kassa vid McDonald’s är likvärdiga. 

Eftersom samtliga respondenter önskade vara anonyma undviker vi att ange var 
företagen de arbetar vid är belägna. Anna har gjort samtliga intervjuer vid callcenter och 
Majlis har gjort samtliga intervjuer vid McDonald’s. Respondenterna som vi intervjuat arbetar 
vid fyra olika arbetsplatser i respektive bransch. Nedan presenterar vi respondenterna med 
framförd ålder och anställningstid men med fingerade namn. Det minimerar risken att 
information kan möjliggöra att en viss specifik person identifieras.  
 
Arbetsplats Namn Anställningstid 

/månader 
ålder 

Callcenter Elin 48 22 
 Åsa 42 22 
 Liv 36 21 
 Johan 30 23 
 Cia  24 23 
 Tom 24 21 
 Sofie 12 22 
 Marie 6 19 
    
McDonald’s Maria 48 21 
 Robert 48 21 
 Marlene 48 19 
 John 42 22 
 Julius 36 19 
 Petrus 24 17 
 Alexandra 18 21 
 Lina 10 19 

5.4 Intervjuguidens utformning 
Intervjuguiden (bilaga 1) utformades för att passa vid semistrukturerade intervjuer vilket gav 
oss intervjuare möjlighet till att ställa följdfrågor samt stryka frågor som redan besvarats. 
Dessutom medförde det möjligheter för oss att gå djupare in på det som respondenterna var 
extra angelägna om. Frågornas ordning kunde variera beroende på hur respondenterna svarade 
och för att vi försöka få forskningen ”pluralistisk-demokratisk”. Med detta menas att vi 
försökte öppna upp för mångfald och därmed undvika låsningar och restriktioner, såsom 
Alvesson och Sköldberg (2008) förespråkar. Under intervjun följde vi kritiskt upp svaren 
genom att ställa följdfrågor och be respondenten specificera svaren mer, såsom Kvale (1997) 
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förespråkar. I slutskedet var vi även noggranna med att tacka respondenten för dess 
medverkan samt ta kontaktuppgifter om de önskade en kopia av den färdiga uppsatsen.  

Intervjuguiden börjar med bakgrundsfrågor där vi frågar om respondenternas ålder, 
anställningstid, vilken typ av anställning de har och hur det kom sig att de sökte sig till 
företaget (Se bilaga 1). Anledningen till att vi har valt att ha enkla frågor i början är för att vi 
vill bekanta oss lite med respondenten och samtidigt ge intervjun en avslappnad och lugn start 
så att personen ifråga känner sig trygg i själva intervjusituationen och därmed vågar öppna sig 
och svara så sanningsenligt som möjligt på frågorna. Efter de inledande frågorna följer mer 
djupgående och för respondenten kanske mer krävande frågor att besvara. Intervjuguiden 
avslutas sedan med en öppen fråga för att ge respondenterna möjlighet att komma med 
ytterligare synpunkter och korrigeringar (Bilaga 1).  

5.5 Undersökningens genomförande  
När syftet med undersökningen och intervjuerna presenterats för respondenterna och de gett 
sitt godkännande till att delta och ställa upp på en intervju fick respondenterna föreslå plats 
och tidpunkt för intervjun. Intervjuerna utfördes därför på platser som respondenterna själva 
fått bestämma, vilket innebar alltifrån caféer till intervjupersonernas hem. En av 
respondenterna hade inte tid att träffas vilket innebar att intervjun skedde via telefon. Alla 
intervjuer har spelats in med mp3-spelare för att undvika att vårt antecknande skulle störa 
närvaron i intervjun och för att ge oss bättre material att arbeta vidare med. Under intervjun 
sammanfattade vi de intervjuades uttalanden med jämna mellanrum, för att på så vis ge 
respondenten möjlighet att korrigera och lägga till vilket ofta inträffar vid sammanfattningar 
enligt Kvale (1997). Intervjuerna tog mellan 25-55 minuter och vi anser att intervjupersonerna 
överlag hade mycket att berätta och att de flöt på bra. Inför varje intervju har vi varit noga 
med att tala om för intervjupersonen att intervjun behandlas konfidentiellt i uppsatsen och att 
inspelningen raderas efter att vi skrivit ut intervjun. Eftersom vi delat upp respondenterna 
mellan oss författare utefter callcenter och McDonald’s var enbart en av oss närvarande vid 
varje intervju. Därmed minimerade vi risken att hamna i överläge gentemot respondenterna.  

5.6 Tillvägagångssätt 
Vi har utgått ifrån Kvales (1997) sju stadier för en intervjuundersökning i vår studie. Dessa är: 
tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering samt rapportering. På 
detta vis skapades ett välstrukturerat och målfokuserat arbetssätt för intervjustudien. För att 
säkerställa kvalitén på vår intervjuguide genomförde vi sex pilotintervjuer med personal inom 
branscherna. Fördelen med pilotstudier är enligt Kvale (1997) att man har möjlighet att 
bearbeta frågorna så att de besvarar den frågeställning forskaren uppställt samt ändra på 
frågor som respondenterna inte har förstått. 

Efter att ha utarbetat intervjuguiden tog vi kontakt med 16 respondenter. Vi fann våra 
intervjupersoner genom personliga kontakter. Kontakten med respondenterna togs via telefon, 
där vi berättade om oss själva och syftet med vår studie. Vi informerade intervjupersonerna 
om anonymitet och bestämde plats och tidpunkt för intervjun samt stämde av hur deras 
inställning till att delta i intervjuerna var. Vi gav dem även våra kontaktuppgifter ifall de 
skulle ändra sig och inte längre skulle vilja delta i intervjun, då vi ville förespråka att det är 
frivilligt för personerna att delta, vilket vi såg som vårt etiska ansvar (Kvale, 1997).  
 Före intervjuerna var det många aspekter som vi diskuterade för att säkerställa kvalitén 
på intervjun. Vi var noggranna med att läsa in oss på ämnet, så att vi hade tillräcklig 
information till studien. Intervjun inleddes med att vi presenterade oss och vårt syfte för att 
respondenten skulle veta vad materialet skulle användas till. Vi var även noga med de första 
frågorna, då vi ansåg att de bör vara neutrala och så enkla som möjligt så att intervjun får en 
avslappnad start och att respondenten inte känner sig hämmad. Frågorna bör inte vara ledande 
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så att respondenten pressas till att svara på ett visst sätt, trots att detta kanske inte är deras 
riktiga åsikt (ibid.).  

5.7 Analys av intervjumaterial  
Vårt analysarbete började med att vi lyssnade av inspelningen och transkriberade intervjuerna, 
vilket innebar att vi överförde talspråket till skriftspråk såsom Kvale (1997) beskriver som 
fjärde stadiet i intervjuprocessen.  För att säkerställa att vår utskrift stämde överens med vad 
som sades under intervjun mailade vi över transkriberingen och bad respondenten att läsa 
igenom och godkänna dokumentet. När utskrifterna var klara och godkända av 
respondenterna påbörjade vi sorteringen av vårt intervjumaterial utifrån ett av Kvales (1997) 
bearbetningssätt, meningskategorisering. Detta för att enkelt kunna sortera materialet och få 
ett sammanhängande resultat som underlättar för oss författare såväl som för läsare. 
Meningskategorisering innebär att intervjusvaren kodas genom att långa uttalanden reducerats 
till kategorier (ibid.). De kategorier vi sorterat materialet efter är: anställning, motivation, 
företagskontroll samt prestationskrav. Metoden valdes för att vi skulle få en mer lätt-
överskådlig bild av respondenternas svar. Svaren kategoriserades och formulerades utifrån 
våra teorier/teoretiska begrepp, det empiriska materialet samt intresset studien utgår ifrån. 
Därefter analyserade vi respondenternas svar utifrån de teoretiska utgångspunkter som vi valt 
i förhållande till det empiriska materialet för att på så sätt dra egna slutsatser. Anledningen till 
valet att sortera och analysera materialet utifrån dessa kategorier är för att behålla fokus på det 
väsentliga. Efter meningskategoriseringen använda vi oss av meningskoncentrering vilket 
innebär att intervjutexten omformulerades till kortare och kärnfullare formuleringar (ibid.). 
Därefter gick vi in på djupet av texten det vill säga det som Kvale (1997) beskriver som 
meningstolkning och förklarar som: en ”mer eller mindre spekulativ tolkning” av texten 
(ibid.). Förutom Kvales (1997) metoder har vi använt oss av Gery, Ryan och Russells (2003) 
repetitions metod vilket innebär att söka upprepningar i texten och utifrån dem finna olika 
teman. Ryan (2003) tar även upp en metod för att finna likheter och olikheter i analysen vilket 
vi använt oss av för att göra jämförelsen mellan samtliga respondenter på callcenter och 
respondenter på McDonald’s samt för att göra en jämförelse dem emellan.  

5.8 Reliabilitet och validitet 
När det gäller både validitet och reliabilitet så finns det enligt flera forskare problem att mäta 
detta i en kvalitativ studie. Bland annat anser Thurén (2007) att det enbart är viktigt att mäta 
detta i kvantitativa undersökningar. Han beskriver att man vid kvantitativa undersökningar 
måste ta två faktorer i beaktande: reliabilitet och validitet. Trost (2005) diskuterar även han 
problematiken och beskriver att det finns problem med att mäta validiteten i kvalitativa 
undersökningar.  

Reliabilitet innebär enligt Bryman (2006) hur tillförlitlig en studie är. Även han menar 
att det är skillnad på reliabilitet i kvantitativ och kvalitativ forskning. Om reliabiliteten i en 
kvantitativ studie är hög ska samma material och typ av urval kunna tas och ge samma 
resultat. Vid kvalitativa studier går det ej att säkerställa ett sådant resultat då den studieformen 
bygger på tolkning och förståelse (ibid.). Vi anser dock att vi har säkerställt reliabiliteten i vår 
uppsats genom våra pilotintervjuer. Pilotstudien hjälper till att öka reliabiliteten genom att vi 
fick möjlighet att se hur frågorna i intervjuguiden uppfattades av respondenterna. Dessutom 
fick vi en bekräftelse på om frågorna gav det svar som motsvarade syftet med frågan. 
Pilotstudien fick till följd att några av frågorna arbetades om och förtydligades vilket medför 
att reliabiliteten på vår undersökning har ökat. Enligt oss är en studie mer tillförlitlig om 
intervjuguiden är omfattande och att förtydligande frågor existerar samtidigt som de är lätta 
att förstå för respondenterna. Validiteten är också en form av tillförlitlighet, men då främst att 
målet med studien skall uppnås (Bryman, 2006) och att det som avses undersökas verkligen 
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undersöks (Thurén, 2007). Detta säkerställs med en klar och tydlig samverkan mellan studiens 
alla stadier (Kvale, 1997) samt genom att återgå till syfte, frågeställning och 
problemformulering efter att analysen var klar. Eftersom vi tidigt i studien utformade och 
planerade för intervjustudiens sju stadier såsom Kvale (1997) rekommenderar anser vi att 
detta medverkat till en hög validiteten i vår undersökning. Detta då validiteten hos kunskapen 
som produceras beror på hur adekvat planeringen är och på vilka metoder som används 
(Kvale, 1997).  

Slutligen anser vi att det är självklart att man strävar efter så hög trovärdighet och 
tillförlitlighet som möjligt i en studie. May (2001) skriver att reliabilitet och validitet är krav 
som kan ställas på både forskningens design och på mättekniker. Hur vi försökt uppnå detta 
har vi redovisat i de två ovanstående styckena, men precis som Thurén (2007) beskriver, anser 
vi att syftet med en kvalitativ studie inte är att vara helt utan yttre påverkan. Vårt syfte är att 
utförligt kunna beskriva vad vi kommit fram till. Vi är inte ute efter att hitta svar som är 
mätbara, då vi är medvetna om att det inte är säkert att vi kommit fram till exakt samma svar 
om vi gjort om studien.  

5.9 Etiska överväganden 
Enligt forskningsetiska principer konkretiseras individskyddskravet av fyra allmänna 
huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet). Dessa principer utgår ifrån den lag som reglerar etiska frågeställningar 
avseende forskning om människor. Lagen avser i främsta hand enkätundersökningar 
(Ejlertsson, 2005) men vi har ändå valt att följa de krav som lagen föreskriver. 
Informationskravet uppfylldes då vi informerade respondenten om syftet med studien och att 
deltagande är frivilligt. Vidare försäkrade vi oss om att respondenten verkligen ville delta 
(Samtyckeskravet). För att uppfylla konfidentialitetskravet försäkrade vi respondenterna om 
att vi avsåg att hantera det inhämtade materialet med hög konfidentialitet. Dessutom 
minimerade vi risken för utomstående att identifiera och koppla svaren till respondenterna. 
Slutligen informerade vi om att det från intervjuerna insamlade materialet var avsett att 
användas enbart i vår studie och ej för annat ändamål (Nyttjandekravet) (ibid.). Vi har med 
största noggrannhet använt oss av dessa förhållanden under hela forskningsprocessen.  

5.10 Förförståelse 
En kvalitativ forskning bygger på förförståelse och det är svårt att förbise denna. Förförståelse 
är en reproduktiv akt, då vi ej kan utesluta de referensramar som vi bär med oss (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Därmed har vår förförståelse påverkat studien på olika sätt, exempelvis 
intervjuguiden. En viktig aspekt är därför att vi är medveten om vår förförståelse så att vi har 
kunnat hålla oss så objektiva som möjligt (ibid.).   

Vår förförståelse säger oss att personalen vid callcenter och McDonald’s till stor del är 
ungdomar som går i skolan eller precis tagit studenten. Vi anser också att arbetsförhållandena 
de arbetar under innebär högt ställda krav och stressiga miljöer. Det skrivs mycket i media 
kring arbetsförhållandena kring McDonald’s och informationen är ofta av negativ karaktär 
vilket gör att vi fått en negativ bild till arbetet kring McDonald’s. Dock anser vi det konstigt 
att trots all negativ information och svartmålande av verksamheten ändå är en välbesökt 
restaurang med höga försäljningssiffror. Våra antaganden om callcenter är att det är psykiskt 
påfrestande att ständigt prata i telefon med människor som många gånger är otrevliga och 
irriterade. Vår uppfattning och erfarenhet av arbetet på callcenter är dessutom att det i hög 
grad är monotont med begränsade möjligheter gällande arbetsuppgifter.  
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6. Resultat  
Nedan presenterar vi vårt resultat i fyra kapitel: Anställningen, Företagskontroll, 
Prestationskrav och Motivation. Varje kapitel innehåller i sin tur underrubriker för att 
tydliggöra resultatet. Sist avslutar vi med att sammanfatta de väsentligaste delarna i resultatet 
i kapitel Sammanfattning. Vårt resultat bygger enbart på det transkriberade intervjumaterialet. 

6.1 Anställningen 

6.1.1 Ungdomsarbetsplats 

Ur intervjuerna framkom det att respondenterna trivdes med sin anställning och tyckte det var 
roligt att gå till jobbet. Den främsta orsaken till deras trivsel att arbetskamraterna var i samma 
ålder som de själva och till stor del hade samma intressen. Intervjupersonerna uppskattade 
medelåldern vid arbetsplatserna till någonstans mellan 19–23. Anledningen till att 
medelåldern är så pass låg, tror respondenterna vid McDonald’s, till stor del beror på att äldre 
inte skulle klara av stressen samt att företaget föredrar ung billig arbetskraft med ork och 
energi. På callcenter tror respondenterna att orsaken är de hårda kraven i kombination med 
den höga kontrollen. 
 

För att de yngre går i skolan och då liksom behöver ett jobb. De som pluggar de har inte 
tid att jobba mer. Sen tror jag det är för stressigt för äldre. (Petrus) 

 

Det finns även en strategi vid McDonald’s som innebär att de medvetet räknar med att 
ungdomarna endast stannar under sina studier. För att kunna behålla dem så länge som möjligt 
anställs därför hellre 16 åringar än äldre. Orsaken till att folk slutar i den grad som de gör 
beskriver respondenterna som en orsak av stressen, låg lön, studier och en krävande chef. Men 
även att det är en typisk ungdomsarbetsplats som i grund och botten endast är avsedd för 
kortare anställningsperioder vilket i sin tur innebär att de tar jobbet för att de vet att det bara 
gäller för en kort period.  

Följderna av den höga personalomsättningen upplevs av respondenterna som både 
stimulerande och jobbigt. I takt med den höga omsättningen anser de intervjuade på callcenter 
att den genomsnittliga kunskapsnivån sjunker, vilket de ser som en allvarlig konsekvens. 
Problemet när kunskapsnivån sjunker är att reklamationerna ökar, kundtjänsten förlorar sin 
status samt att det ställs högre krav på den kvarvarande personalen. Arbetssituationen blir 
enligt respondenter därför stressigare för dem då de ska hinna med sina uppgifter samtidigt 
som det blir merarbete för att lära upp nyanställda Vid McDonald’s blir det merarbete för 
personalen när en fullärd person slutar och ersätts med en ny person som måste läras upp 
samtidigt som arbetsuppgifterna skall skötas fullt ut. Trots denna ökade arbetsbelastning och 
saknaden av dem som slutar ställer sig intervjupersonerna positiva till att få in nya 
arbetskamrater. Arbetet med att lära upp nya medarbetare beskriver de som energikrävande 
men de talar även om att de känner en viss stolthet över att få ansvaret att lära ut sina 
kunskaper.  
 

För om vi anställer unga så de går ju på gymnasiet så då kommer de att gå kvar tre år 
till. Sen när de slutar så kanske de åker iväg och pluggar liksom. Och då slutar de. Om vi 
anställer någon 18 åring nu som går ut skolan nu till sommaren kanske de bara stannar 
över sommaren. Sen drar de iväg. Det kostar pengar att lära upp dem. (Robert) 

6.1.2 Typ av anställning 

Intervjupersonerna betraktar sin anställning vid företagen som temporär och ändamålet är att 
skaffa sig arbetslivserfarenhet och en bra merit att ha på sitt CV. Respondenterna på callcenter 
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upplever även att deras anställning inte är någon större merit att komma med, utan att de 
arbetar för att ha något att göra, samtidigt som de upplever arbetet som roligt. Bakgrunden till 
att respondenterna tog anställning vid callcenter och McDonald’s var att de var arbetslösa, 
ville ha extra pengar eller ett sommarjobb. Vetskapen om arbetsplatserna och valet av 
arbetsplats skedde utifrån formella annonseringar men även genom tips från kompisar som 
redan arbetade vid företagen. Anställningarna föregicks av anställningsintervjuer och en 
provanställning på sex månader. Respondenterna på callcenter nämner även att de började 
arbeta som inhyrda på företaget via bemanningsföretag. Anställningen för respondenter vid 
callcenter är vid undersökningstillfället deras enda sysselsättning till skillnad mot 
respondenterna vid McDonald’s där vissa även studerade. Dock hade två av respondenterna 
på callcenter i början av deras anställning studerat vid sidan om. 

Heltidstjänster finns vid båda arbetsplatserna men våra intervjupersoner arbetar deltid. 
Arbetstiderna för respondenterna sträckte sig över dag/kväll och helg oavsett vilken typ av 
anställning de har. Vid callcenter saknades önskemål om fler timmar då de anser att 
skiftarbetet redan vid en deltidstjänst påverkar privatlivet på ett negativt sätt. Respondenterna 
beskriver även att det är påfrestande att sitta i telefon, vilket är en orsak till att vissa inte vill 
jobba mer än deltid. De anser att det är ett alldeles för krävande jobb för så låg lön, vilket 
sänker motivationen för att arbeta längre pass. Den lediga tiden är mer värd än de extra pengar 
som det skulle innebära att de fick om de istället arbetade heltid. Valet av att arbeta heltid 
grundar sig på behovet av att tjäna mer pengar på grund av den låga lönen som utbetalades. 
Men från callcenters sida erbjuds endast deltidsanställningar. Vid McDonald’s är det endast 
skiftledarna som har heltidstjänster, de övriga på skiften jobbar ungefär 90 procent. Utöver 
skiftanställningarna finns det timanställningar på McDonald’s, där antalet timmar per månad 
varierar kraftigt. Systemet för de timanställda bygger på att de skriver upp sig på timmar en 
gång i månaden, vilket upplevs som en frihet. 

Orsaken till att respondenterna väljer att stanna kvar på sin arbetsplats är varierande. 
Svaren varierar mellan att det är meningslöst att söka nytt då de ändå snart tänkt börja studera 
till att de enbart är lata och därmed inte orkar söka nya arbeten. Det framkom även svar som 
att arbetet ses som ett bra avstamp på vägen att skaffa sig erfarenhet och kontakter. Samt att 
arbetet är omväxlande och ett sätt att komma in i en ny stad och lära känna nya vänner vid 
studier på annan ort.  

6.1.3 Upplevelsen av anställningen 

Uppfattningen om värdet av arbetslivserfarenhet från de olika arbetsplatserna skiljer sig lite 
bland respondenterna. Respondenter värderade att ha ett jobb att gå till högt och känner sig 
stolta över sin anställning vid företagen.  

Arbetet på callcenter upplevs som både enformigt och krävande men även stimulerande 
och lärorikt. Arbetsuppgifterna ses som acceptabla och majoriteten anser att det är 
stimulerande att prata i telefon, även om vissa menar att det efter ett tag blir enformigt. 
Framförallt anser intervjupersonerna att de utvecklar en förmåga att behandla kunder på ett 
serviceinriktat sätt och att de lär sig att prata med främmande människor. En jobbig del i 
arbetet är att de ständigt tvingas upprätthålla ett vänligt och trevligt bemötande mot kunderna 
oavsett kundens beteende.  

 
 

Det är jobbigt att sitta i telefon hela dagarna men det är ändå väldigt kul. Jag trivs 
verkligen med mitt jobb. Det är roligt att få parata med så många olika personer från hela 
Sverige. Sen är det ju kul att kunna hjälpa människorom de har problem o så. (Liv) 

  

Nä, alltså det är ett väldigt krävande arbete. Många tror ju att ja det är väl simpelt och 
enkelt att jobba på en snabbmatkedja men det är ändå det stressigaste jobbet du kan ha. 
Det är inte alla som klarar av det. (John) 
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Förutom det höga tempot vid McDonald’s beskriver respondenterna att det oregelbundna 
skiftschemat är det som är mest psykiskt påfrestande. Möjligheten till återhämtning mellan 
omställningen till dagskift efter ett natt skift är för kort. Önskemål om mer regelbundenhet i 
schemat fanns hos respondenterna vid McDonald’s. Jo, man måste sova som fan (Robert).  

 

Man är egentligen alltid orolig i magen när man jobbar så här. Vi är ju lediga lika 
mycket som de som jobbar 170 timmar i månaden men det är helt olika. Är man ledig 
varje lördag söndag så är det en helt annan sak. (John) 
 

Respondenterna beskriver att möjligheten till att få ansvar i arbetet är lågt på callcenter. De 
upplever att chefen inte vill lita på dem. Bakgrunden till det låga förtroende hänger samman 
med att företaget övervakar sin personal med bland annat kontroller i så stor utsträckning. 
Dock finns det respondenter som ändå känner att de har möjlighet till eget ansvarstagande trots 
kontrollsystemet. Vid McDonald’s styrs arbetet av tydliga regler som måste följas vilket många 
upplever som positivt.  

 

Det finns ju regler och rutiner utsatta för precis allt. Det finns alltid riktlinjer för hur 
man ska gå tillväga oavsett vad du gör. Även om du bara ska vrida ur en trasa så finns 
det regler för hur du ska göra det också. […] Alltså jag ser det som positivt. För att e..då 
blir det ju lättare att alla gör likadant. Att alla följer samma rutiner så att det inte blir 
något bråk eller någonting blir fel. (Alexandra) 

6.1.4 Lagarbete/individuellt arbete 

Intervjupersonerna trivs med och tycker det är roligt att arbeta i grupp. Respondenterna vid 
callcenter beskriver att de arbetar i olika lag men ändå individuellt. Arbetsgrupperna är 
indelade med utgångspunkt ifrån olika typer av samtal och de förekommer även tävlingar 
gentemot andra grupper. Vid McDonald’s är grundkonceptet lagarbete och respondenterna 
förklarar att alla är en grupp oavsett vilket skift de tillhör. Dock finns det en grupp om fyra 
personer i varje skift som följs åt i respektive skiftschema. Det finns olika stationer i 
restaurangen och var de ska stå bestämmer skiftledaren inför varje skift. Lagandan är stor och 
respondenterna poängterade att det är viktigt att alla hjälps åt och att kommunikation samt 
grupparbete är den viktigaste grundstenen för att det ska fungera vid restaurangen. John jämför 
skiftledaren vid en lagkapten för ett fotbollslag som peppar och stöttar sitt lag och bär hela 
ansvarar för att laget ska lyckas, men alla medarbetarna i restaurangen är lika viktiga. 
Fördelarna med lagarbetet menar intervjupersonerna är att det får möjlighet att lära känna 
människor från andra kulturer på ett nära sätt, vilket de kanske inte hade haft om de valt en 
annan arbetsplats. Respondenter upplever att grupparbetet ger en viss trygghet och att det alltid 
finns någon som kan backa upp i stressiga situationer. Även då det kan uppstå oenigheter med 
kunder eller något som blivit fel så står de enade med sina arbetskamrater oavsett orsak. Att 
arbeta i grupp ses även som en trygghet.  
 

Man ska aldrig känna sig utlämnad liksom, det är hela företaget som tar på sig ansvaret. 
Fast det är många som  fniss. Eh  bara  vem var det då? Fniss. Men det får man ju lära 
sig liksom.(Maria) 

6.1.5 Förflyttningar 

Vid callcenter finns det i princip bara en typ av arbetsuppgifter medan det vid McDonald’s 
finns olika arbetsstationer med olika uppgifter. Den förflyttning som respondenterna vid 
callcenter nämner är när de tvingas byta arbetsplatsstation vid exempelvis omflyttningar i 
lokalen. Då får de bära sin dator och flytta till en annan arbetsyta. Vid McDonald’s finns det ett 
flertal olika stationer i restaurangen som bemannas efter ett schema varje dag. Den förflyttning 
intervjupersonerna utsätts för beror många gånger på att chefen vill att de ska lära sig alla 
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stationerna och kunna så mycket som möjligt för att på så sätt vara behjälpliga i hela 
restaurangen. Dock förklarar respondenterna att den stationen de lärdes upp på från första 
början är den som de står vid i huvudsak. Stationen känns som en trygg plats och de upplever 
att de har erfarenhet av sina arbetsuppgifter i så hög utsträckning att det ger dem lite mer att 
säga till om. Förflyttningarna upplevs som positiva och dessutom anser de att jobbet blir mer 
stimulerande när de får möjlighet att rotera. En annan typ av förflyttning som existerar både på 
McDonald’s och på callcenter är när medarbetarna tvingas byta skift. Förflyttningen upplevs 
kränkande mot den som tvingas byta skift, då den sker utan att personen i fråga har fått 
möjlighet att påverka sin situation 

 

Det flyttas medarbetar hit och dit, och det är ingen som säger till dem att de ska byta 
skift, har jag hört från många. Och när de har sagt att de inte vill byta skift så är det 
ingen som vill lyssna på dem. Jag har inte själv varit utsatt för det men jag har en i mitt 
skift nu som jobbar med mig och hon har sagt att hon trivs jättebra att jobba med mig 
och Allan och hon trivs jättebra och hon har aldrig trivts så bra på McDonald’s tidigare. 
Och då har de bestämt att hon ska flytta henne och så frågade jag henne nu Vill du 
verkligen det? Näe sa hon men det skiter de i. Jag vet inte varför de förflyttar någon. 
(Marlene) 

 

6.2 Företagskontroll 
Intervjupersonerna förklarade att det förekommer både synlig och dold övervakning. Vid 
callcenter berättar intervjupersonerna att de vanligaste formerna av övervakning var 
medlyssning, statistik, bevakning, och olika mättekniker. På McDonald’s beskriver 
respondenterna att övervakningen sker genom hemliga gäster, business kontrollanter från 
huvudkontoret, kontroller på arbetshastighet och försäljningssiffror men även att de vanliga 
gästerna som besöker restaurangen är en form av kontrollanter. Orsaken till att det förekommer 
övervakning och kontroller av de anställda beror enligt respondenterna på att cheferna vill öka 
prestationerna och effektiviteten i arbetet. Vid McDonald’s finns även ett krav på att följa 
regelverk och lagar som krävs vid livsmedelshantering. Svaren från respondenterna på 
callcenter visar att de upplever sig hårt kontrollerade och övervakade i arbete och menar att 
detta leder till en mer påfrestande och stressig arbetssituation. Övervakning och kontroll 
upplevs dock inte alltid som negativt. På McDonald’s ansåg respondenterna att den kontroll 
som fanns var ett naturligt inslag i vardagen men att det innebar en viss nervositet att bli utsatt 
för tidtagning. När de gäller intervjupersonerna vid callcenter upplever de chefernas 
övervakning som pressande och onödig. 

6.2.1 Dold övervakning 

Dold övervakning innebär att respondenterna inte vet om eller när de är övervakade. Vid 
McDonald’s fanns endast en dold övervakning, de hemliga gästerna som kommer två gånger i 
månaden och kontrollerar service, bemötandet mot kund och mellan medarbetarna i 
restaurangen. All övrig övervakning är de medvetna om och får reda på när det sker. På 
callcenter förekommer dold övervakning genom att cheferna lyssnar på deras samtal, lagring 
av statistik gällande försäljningssumma, antal uppringda kunder, samtalstid och mer-
försäljning, ”hemliga kunder” samt att företaget spelar in hur personer rör tangentborden. Den 
lagrade statistiken kan kontrolleras av teamledaren eller chefen när som helst, enligt 
respondenterna, vilket för många upplevdes obehagligt. Respondenterna vid callcenter uppgav 
dessutom att den dolda övervakningen påverkade dem negativt genom att det ställer högre 
krav på dem samt ovissheten och obehagligt att inte veta om eller när de granskas. Just 
känslan att inte veta när man är övervakad framkom i intervjuerna som pressande, vilket för 
vissa leder till en mer stressad arbetssituation. Denna typ av dold övervakning sågs dock inte 
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enbart som negativt av respondenterna, utan det framkom att man i vissa lägen kan ha nytta av 
lagringen av statistik och samtalshistorik för att slippa prata med samma person två gånger 
eller om det uppstår klagomål. Det som upplevdes obehagligt var att chefen när som helst 
utan deras medvetande kunde sitta och granska deras arbete.  
 

Det är väldigt mycket olika krav hit o dit, ständigt press på att sälja det är rätt jobbigt. Så 
man blir ganska stressad av det. Speciellt om man sitter där o inte får sålt nått, då kan 
man bli jätte stressad. (Elin)  

 
Respondenterna vid McDonald’s upplevde den dolda övervakningen som positiv i motsats till 
respondenterna på callcenter som blev stressade av den. McDonald’s respondenternas positiva 
och mer accepterande inställning till att det fanns hemliga gäster berodde på att de ingick i 
företagets koncept och sporrade dem till att göra ett bra arbete. 

6.2.2 Öppen övervakning 

Till skillnad från den dolda övervakningen belyste intervjupersoner att den öppna 
övervakningen på företagen generellt var positiv. Öppen medlyssning beskrevs av 
respondenterna vid callcenter som ett tillfälle då chefen eller teamledaren hjälper till och ger 
utbildning i samtalssituationer som uppstår. Det utförs genom att teamledaren eller chefen 
sitter bredvid och lyssnar på ett antal samtal för att då se både starka och svaga sidor i arbetet. 
För respondenterna bidrog därför öppen medlyssning till ökad prestationsförmåga, då den 
medförde att de fick råd, tips och hjälp av teamledaren så att de kunde prestera bättre. 
Statistiken upplevs även den som ett stöd till förbättring i arbetet.  

 

Det är bra faktiskt. Innan varje möte så kontrollerar de mitt arbetssätt genom exempelvis 
medlyssning antingen via inspelning eller att de sitter jämte o så. Vi lyssnar även på en 
del samtal ihop om de använt sig av inspelning som avlyssningsmetod. Om de sitter jämte 
och lyssnar brukar vi prata om varje samtal direkt istället, kommentera hur och vad man 
säger och vad man tycker är bra och dåligt med vad man sa. (Åsa) 

 

De kollar ju alla och varje månad så brukar en av coacherna komma och prata och ta 
med sig lite stapeldiagram som visar hur man jobbar o så. De går kanske inte in på 
specifika dagar direkt utan snarare att de ser att denna X använder du inte så mycket och 
frågar då varför? Eftersom det inte är bra om man inte använder alla. Å då kanske de 
kommer fram till att man behöver öva lite på den. (Cia) 

 

De intervjuade vid callcenter anser dock att kontrollerna från chefernas sida är överdrivna och 
extrema, medan de på McDonald’s är av en annan uppfattning och menar att kontrollerna är 
en naturlig och självklar del i arbetet, eftersom de hanterar livsmedel. Chefens, vid företagen, 
kommentarer i deras arbete upplevs som jobbigt och stressande.  

6.2.3 Utvärdering av arbetsprestationer 

Intervjupersonerna förklarar att delgivningen av utvärderingen av den öppna och dolda 
övervakningen varierade. Respondenterna vid McDonald’s vittnar om att de alltid får reda på 
resultatet från övervakningarna. Den dolda kontrollen delges efter någon vecka efter den 
utförts medan det dagligen sker feedback på den rutinmässiga kontrollen. Vid callcenter får 
respondenter ta del den öppna övervakningen direkt vid tillfället medan den dolda över-
vakningen delges i de fall de gjort något felaktigt 

 

Jag tror att de spelar in minst tre samtal om dagen och lyssnar på dem. Jag vet inte om 
de lyssnar på alla men ibland kommer de och säger till om man gjort fel o så.(Åsa)  
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Vid callcenter får respondenter regelbunden feedback på sin arbetsprestation samt får 
dagligen se resultat på hur de presterat i arbetet i form av statistik som förmedlas på morgon-
möten eller via mail.  
 

Men sen har vi även ett system där man hela tiden kan gå in o kolla statistiken o jämföra 
olika projekt och individer o så. Jag kan kolla hur många samtal nån har tagit och hur 
många de har sålt o hur många ja o nej de fått o så, jag kan kolla allt egentligen. Om jag 
sålt tre o en åtta kan det bero på att den fått fler samtal än jag som vart riktiga o så 
liksom. Så då behöver jag inte känna mig så dålig o så.(Elin) 
 

För de på tavlan och systemen som står i blå text är bäst o de med röd text är sämst. Så 
statistiken görs i olika färger både i tavlan och i datorn.(Elin) 

 

Att få veta hur man ligger till rent prestationsmässigt av sin ledare upplevs av respondenterna 
vid callcenter som positivt. Däremot är den offentliga redovisningen via exempel resultatlistor 
något som av många anser stressande och pressande. På McDonald’s förekommer det däremot 
inte någon form av offentlig redovisning av resultat. Intervjupersonerna förklarar att chefen 
alltid tar upp det som är bra eller dåligt direkt med respektive person. Skiftledaren har också 
en coachande roll och ger regelbunden feedback. Upplevelsen av chefens feedback upplevs 
ändå emellanåt negativt.  
 

Vi får i princip kanske höra det. Och säger vi att det ex. är 100 procent som är bäst så 
säger de kanske bara typ Aa. Bra jobbat. Säger vi att det är 50 procent då blir man i 
princip strypt. Då är det dåligt jobbat och man blir typ uthängd. Man hör det mer när det 
är negativt än när det är positivt. Chefen går runt och säger det till alla och hackar på 
alla. (John)  

 

Medarbetarsamtal är något som respondenterna på både callcenter och McDonald’s upplever 
som positivt. De anser att detta är positivt och att de årligen har ett medarbetarsamtal med sin 
chef, där de går igenom och diskuterade deras arbetsinsats samt har möjlighet att ställa frågor. 
Utöver medarbetarsamtal berättar intervjupersonerna att det förekommer tävlingar på arbets-
platsen. Tävlingarna är till för att de skall bli sporrade och motiverade att arbeta hårdare och 
mer effektivt. Tävlingarna upplevs för de flesta som något positivt och roligt men några anser 
att detta leder till ökad press och krav i arbetet och därför försöker ignorera dem. 

 

En del när de lottar ut vissa elektriska prylar får man betala vinstskatt och då kostar det 
4000 kanske för att hämta ut vinsten. Så då kanske det där med tävling blir lite negativt. 
Men sen när man har lite mer lättare, prestige tävlingar, då är det ju bra. Lite tävlingar 
för att peppa för ibland blir det bara vardag, det blir som ett hamsterhjul, du går till 
jobbet, du går där ifrån o så ingenting mer. men det beror ju på vad det är för situation. 
Men jag tycker att det är bra med tävlingar. (Johan) 

 

6.3 Prestationskrav 
Båda callcenter och McDonald’s har bestämda mål som skall uppnås varje dag. Dessa kan vid 
callcenter till exempel innebära antal samtal, tillgänglighet, kvalitetskrav på hur arbetet skall 
utföras. Vid McDonald’s kan det till exempel innebära kvalitetskrav och hur de ska uppträda 
mot varandra och kunderna. De vanligaste kraven handlar om att tillaga en hamburgare på en 
viss tid, hålla rätt kött temperatur samt servera kunderna mat och ta betalt inom en viss tid. 
Vilket upplevs som naturligt och ett bra krav. Utöver de gemensamma kraven kan skiftledaren 
även sätta upp speciella små mål för laget.  
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När vi har jättemycket gäster så kanske skiftledaren sätter ett litet mål att vi ska fixa så 
här och så här mycket en timme exempelvis. Men det är ju ingenting som är bestämt. Vi 
kan ju inte hjälpa att gästerna inte är där. (John) 

 

På callcenter däremot är kraven enligt respondenterna baserade på samtalstider, antal samtal, 
tillgänglighet och snabbhet på att svara. Intervjupersonerna vid callcenter berättar att de näst in 
till kapitulerar inför sina arbetsuppgifter på grund av de höga kraven som finns. Problemet är, 
anser de, att målen och kraven är uppsatta av ledningen utan att ha rådfrågat de anställda eller 
tagit hänsyn till vad som är rimligt att utföra. Detta, menar intervjupersonerna, leder till att de 
blir stressade i arbetet och att det i vissa fall leder till bristande ork att prestera.  

Vid McDonald’s berättar respondenterna att det även kommer krav från koncernens 
huvudkontor. Att se till att dessa uppfylls är business konsulternas uppgift att kontrollera. När 
dessa besöker restaurangen ska den vara i toppskick, servicen fullgod och alla anställda ska 
uppträda på ett trevligt och vänligt sätt mot varandra. Business konsulterna kontrollerar allt 
ifrån service, renlighet, bemötande med mera in i minsta detalj och poäng sätter detta sedan. 
Resultatet skickas en månad senare till restaurangen där alla har möjlighet att ta del av det. 
Uppfyller inte restaurangen koncernens krav kan det i västa fall leda till nedläggning av 
restaurangen. 

Respondenterna vid callcenter beskriver att upplevelsen av att arbeta under höga krav och 
näst intill ouppnåeliga mål ger konsekvenser. Konsekvenser i form av att de inte orkar 
anstränga sig eller bry sig om resultatet, då kraven näst intill är orimliga att uppnå. Frustration 
och en känsla av meningslöshet uppstår därmed, enligt de respondenterna. 
 

Asså det gör ju att man känner sig pressad att man måste klara av något. Man känner ju 
press på att prestera, det blir så när man har krav. Men ibland blir det att man skiter i 
det, för man vet redan att kraven är omöjliga. Man struntar i allt, det känns bara onödigt 
att anstränga sig när man vet att hur mycket jag än kämpar idag går de inte. (Elin) 

 

Intervjupersonerna vid McDonald’s beskriver däremot ingen frustration eller känsla av 
meningslöshet i sitt arbete, men anser att de krav som finns i arbetet leder till att deras 
arbetssituation blir stressig och krävande.  

 

Jag hade gärna velat se någon äldre att komma in och jobba för de tänker väl att 
McDonald’s det är väl ingen stress.(Julius) 

6.3.1 Påverkansmöjlighet 

Respondenterna förklarar att de inte själva kan påverka arbetstakten utan att den påverkas av 
omvärldsfaktorer såsom hur många kunder som kommer till restaurangen respektive ringer in 
och behöver hjälp. Omvärldsfaktorer såsom löneutbetalningsdag samt på fakturaperiod 
påverkar arbetsbelastningen. Beroende på dessa faktorer får respondenterna på callcenter 
olika antal inkommande samtal till sig, eller har olika många kunder att ringa under dagen och 
respondenterna på McDonald’s får olika många gäster som vill äta. Respondenterna på 
callcenter uppger att det under olika tidpunkter på en dag, kommer olika mycket samtal. 
Framförallt anses tidig morgon och lunch vara värst. Liknande problem kring stressiga 
arbetssituationer vittnar de intervjuade om på McDonald’s. De berättar att det oftast är lite 
lugnare på kvällarna men att det plötsligt kan bli en rusch om en busslast gäster skulle 
komma. Verksamheten på McDonald’s och callcenter är dessutom säsongspåverkade, de på 
McDonald’s vittnar exempelvis om att det under sommartid är mycket högre arbetsbelastning.  

Tillskillnad från arbetstakt berättar respondenterna på McDonald’s att de kan påverka 
vid vilken station i restaurangen de vill stå på, det vill säga i viss grad deras arbetsuppgifter. 
Vidare vittnar de om ett visst ansvar i arbetet gällande beslutsfattande. När det uppstår 
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problem har de, enligt vad som framkommer i intervjuerna, ansvar att prioritera och på egen 
hand lösa problemen på enligt dem bästa sätt.   
 

Det handlar ju mycket om att ta egna initiativ liksom. Alltså det handlar ju mycket om att 
prioritera också såhär. (Maria)  

 

När det gäller arbetstider är det i första hand de timanställda vid McDonald’s som har stor 
flexibilitet i att själva bestämma över sina tider, vilket de ser som en frihet. Övriga kan inte 
påverka sina arbetstider på annat sätt än att byta med en arbetskollega i samma team. Att inte 
kunna påverka arbetsbördan beskriver respondenterna på callcenter som en form av bristande 
egenkontroll. Denna känsla av bristande egenkontroll tar sig i uttryck på många sätt och inom 
olika områden, ett av dem är arbetsbördan. Intervjupersonerna vid callcenter beskriven att det 
är viktigt att få känna sig delaktig i arbetet, vilket de i nuläget inte upplever sig vara. Den 
bristande möjligheten att påverka skapar frustration hos respondenterna vid callcenter. 

 

Man har knappt tid att ge kunderna allt det som cheferna vill att man skall göra. 
Så fort du är klar med ett samtal så står nästa på tur, så man hinner knappt andas 
emellan samtalen. Och bemanningen är ju alltid så tight planerad så det blir ju 
ofta kö i systemet. (Åsa) 

 

Denna brist på egenkontroll som respondenterna på callcenter upplever beror delvis på att de 
inte har något ansvar i arbetet. Det ansvar som de upplever sig ha är enbart att passa tider och 
hjälpa sina medarbetare genom att inte blockera sig i onödan. Respondenterna vid McDonalds 
anser dock att de har möjlighet till att ta ansvar i sitt dagliga arbete:  
 

Ja det är mycket mer annorlunda nu för då jobbade jag bara basic och sen gick jag hem. 
Men nu får man ju. Man flyttas ju runt lite och får ta egna beslut och så. (Lina) 

6.4 Motivation 

6.4.1 Arbetskamraterna 

Arbetskamraterna är en viktig faktor för samtliga respondenter och det främsta motivet till att 
de arbetar kvar och tar sig till arbetet varje dag. De lyfter fram kollegornas roll som 
betydelsefull för att de skall trivas och tycka att arbetet är stimulerande samtidigt som de 
berättar att de har väldigt skoj med sina arbetskamrater. Dessutom nämner de att de känner sig 
viktiga och uppskattar att vara en del av gemenskapen. Intervjupersonerna beskriver även att 
de är extra positivt att flertalet av de anställda är i samma ålder som dem själva och umgås på 
fritiden. 

 

A de är underbara. En drivkraft verkligen. Men så är det alltid, i vilket arbete du 
än går till så är det medarbetarna som är viktiga. Det är ju de som gör dagen om 
man säger så. (Marie)  
 

Det är ju ens kompisar liksom så jag ser ju det mer som att gå till jobbet och umgås med 
kompisarna och få betalt. Och lördagar är det skitkul på sommaren. Då är det bara en 
massa folk och då har man oftast nästan bara kul. Såvida det inte är skitmycket att göra 
och chefen står och skriker då. Men då är det bara till att bita ihop. (John) 

6.4.2 Lön  

Lön beskrivs i intervjuerna som en viktig motivationsfaktor och de uppger att lönen är av stor 
betydelse för att de skall gå till arbetet. Respondenterna berättar vidare att det bästa med lönen 
är att tjäna egna pengar och på så vis ha pengar över till nöjen, exempelvis resor. I svaren av 
respondenterna på callcenter uppger de att lönen är väldigt låg, till och med att den är pinsamt 
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dålig, men de uttrycker precis som övriga ändå behovet av att få lön, för sina utgifter. Precis 
som på callcenter ses lönen på McDonald’s som låg av de intervjuade. Detta upplevs dock 
inte som något problem hos McDonald’s respondenterna, utan samtliga uppger att lönen är 
tillräcklig i förhållande till deras utgifter och att de därmed klarar sig på sin lön.   
 

Det är ju klart att man alltid blir motiverad utav lönen så klart (skratt) det kan man ju 
inte komma ifrån. Hade man inte fått nått betalt hade man ju inte vart där. (Sofie) 

 

Nästan alla är ju unga som arbetar här. Men det är inte så konstigt jag förstår 
inte dem som jobbar här länge för det går inte med den dåliga lönen som vi har. 
Den är verkligen pinsam. (Åsa) 

6.4.3 Belöning  

Intervjupersonerna vid McDonald’s berättar att det förekommer tävlingar under sommaren 
som genererar en viss form av belöning. Belöningen betalas ut i form av en årlig middag på 
en annan restaurang och bowling. Det finns även en årlig bonus till skiftledaren på 
McDonald’s. På callcenter förekommer belöningar i form av priser, provision och bonus. 
Exempel på priser som framkommit i intervjuerna är biobiljetter, presentkort, godis ledig tid 
samt olika typer av positiv uppmärksamhet och bekräftelse såsom applåder vid morgonmöten. 
Storleken på bonus, priser och provision varierar mellan de olika callcenterföretagen, men för 
de flesta spelar bonusens storlek eller värdet på priserna i olika tävlingar ingen roll, utan det är 
snarare prestigen som är det viktiga enligt de intervjuade. Respondenterna anser att möjlighet 
till bonus och priser i olika tävlingar är viktiga faktorer i arbetet. Men de menar även att det 
måste ligga på en rimlig nivå så det inte blir att företaget köper personalen med hjälp av bonus 
eller priser, utan att det enbart används vid vissa tillfällen för att få alla att arbeta mer 
effektivt.  

 

A verkligen, vi har olika belöningssystem hela tiden. De har ett belöningssystem som 
ändras typ hela tiden kan man säga. Just nu går det ut på att vi måste erbjuda för att vi 
ska få någon extra hundralapp i månaden. Som belöning för att man erbjuder och är bra 
på att erbjuda då.  Nu för tiden handlar det inte om så stora pengar, men det ändras ju 
jämt så det kan ju hända att det blir mer sen igen.(Tom) 

 

Vi har det på somrarna när det är mycket deltidare som springer omkring och svettas 
hela sommaren liksom. Då är det rätt kul liksom. Vi har väl en såndär tävling om vem 
som har sålt bäst under en timme och den som presterar bäst i köket under en sommar 
och så har vi den som är solstrålegrej. Den som ofta är glad. Det är bara skiftledarna 
som kan få bonus om de får en så kallad gapaster, eller vad det heter ifall att det skulle 
gå jättebra för dem när de leder skiftet så kan de få någon sån bonus. Jag tror inte att 
den är så där jättehög. Men det är i alla fall en liten bonus. (Marlene) 

 

Man vill ju, alltså det är ju väldigt roligt att kunna ordna något snabbt och trevligt och se 
att gästen blir nöjd och glad. Och säger oh.. vad snabbt det gick eller någonting sånt där. 
Det är också en push till att arbeta. Det är ju alltid roligt att få beröm. Man känner sig 
säker på sitt jobb efter 4 år. (Maria) 

 
Utöver ovanstående vittnar respondenter om att ett vänligt bemötande från gästerna upplevs 
som motiverande och att det ger inre tillfredsställelsen efter en lång dag på jobbet. De 
beskriver dessutom att en trevlig kund kan förgylla hela dagen.  

6.4.4 Straff  

Respondenterna vid McDonald’s förklarar att det inte förekommer straff eller särbehandling 
på arbetsplatsen vilket respondenterna vid callcenter däremot berättar existerar vid callcenter. 
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Där hänger chefen upp prestationsresultaten offentligt på resultattavlor eller i olika program 
på datorerna. De utsätts för särbehandling vid tilldelningen av arbetsuppgifter eller genom att 
personer som inte sålt tillräckligt bra blir utan en skälig lön, uppmärksamhet eller i värsta fall 
förlorar arbetet.  
 

Alltså de som inte säljer lika bra de får inte lika mycket uppmärksamhet av chefen o så, 
de är ju liksom ingen favorit hos chefen direkt. De blir typ också att de som sålde dåligt 
de hamnar ihop i olika projekt, ofta i de sämre projekt som de inte bryr sig så mycket om 
eller saker som inte är lika viktiga. (Elin) 

6.5 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis upplever respondenterna att arbetet är inspirerande. De ser sin 
anställning som tillfällig. Samtidigt finns det en stor yrkesstolthet, vilken grundar sig i att 
arbetet är hårt, krävande och utförs i en stressig miljö. Främsta orsaken till att de trivs på 
arbetet är att arbetskamraterna är i samma ålder och har liknande intressen. Arbetskamraterna 
är därmed en viktig faktor för samtliga, och det främsta motivet till att de arbetar kvar. 
Förutom arbetskamraterna är lönen en viktig faktor i arbetet. I intervjuerna framkom att det 
centrala med lönen är känslan av att tjäna egna pengar, ha pengar över till nöjen samt behovet 
av en inkomst för att kunna betala hyra och övriga räkningar.  

Utöver ovanstående ser de intervjuade sin anställning som en viktig merit och arbetslivs-
erfarenheten inför framtiden. De upplever emellertid sin arbetssituation som stressig och 
majoriteten anser sig vara kontrollerade i arbetet. Det förekommer mer och hårdare kontroller 
på callcenter än vad det gör på McDonald’s. På callcenter förekommer det både synliga och 
dolda kontroller dagligen i arbetet. Detta upplevs som påfrestande och överdrivet då det inte 
anses vara nödvändigt. Vilket även gör att de upplever sig vara övervakade. På McDonald’s 
däremot ses kontrollerna som ett nödvändigt inslag för att kontrollera kvalitet. Vidare anser de 
intervjuade på McDonald’s att de har möjligheter att påverka och en viss grad av frihet när det 
gäller arbetsuppgifter samt att fatta vissa beslut. Något som respondenterna på callcenter inte 
anser sig ha. När det gäller belöningar så finns det på både McDonald’s och callcenter, enligt 
respondenterna. På callcenter används för att motivera de anställda både informella och 
formella belöningar i större utsträckning än på McDonald’s. De intervjuade på callcenter ser 
belöningar som en viktig del i arbetet, och de uppger belöningarna som en viktig drivkraft. På 
McDonald’s ses belöningar däremot inte som en motivationsfaktor utan enbart som ett roligt 
inslag i arbetet. När det gäller straff existerar detta inte på McDonald’s, men det förekommer i 
olika former på callcenter, bland annat genom särbehandling. Andra skillnader är att 
lagarbetet var högre vid McDonald’s än vid callcenter, samt att callcenter respondenterna i 
högre grad lyfte fram ett missnöje gällande lönen. 
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7. Analys  
Syftet med analysen är att tolka det material som samlats in under studiens gång. I analysen 
kopplas de teorier och tidigare forskning med resultatet från våra 16 respondenter för att 
kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

7.1 Anställningen 
Tidigare forskning pekar på att callcenter och McDonald’s är två ungdomsarbetsplatser med 
hög personalomsättning (Gustafsson, 2003) vilket även åskådliggörs av respondenternas svar i 
vårt resultat. En orsak till att McDonald’s är en typisk ungdomsarbetsplats visar i vår 
undersökning grunda sig på att ledningen där medvetet i allt högre grad anställer 16 åringar 
för att säkerställa att de stannar kvar under gymnasietiden. Resultatet visar också att åldern 
även har ekonomisk betydelse vilket syftar till att ung personal är billigare än äldre. Detta 
stämmer överens med Allan et al., (2006) resultat från undersökning gjord i Australien, 
nämligen att man hellre anställer yngre personer då det är billigare. Dessutom framkom det 
där att ledningen medvetet aktivt medverkade till att medelåldern hölls låg genom att ge färre 
timmar till dem som var äldre (ibid.). En av skillnaderna mellan callcenter och McDonald’s 
som vi fann visar på att medelåldern vid callcenter i vår studie var högre och med färre antalet 
anställningsår än på McDonald’s. Respondenternas tolkning om varför det är en typisk 
ungdomsarbetsplats beskrivs som att arbetet inte passar för äldre på grund av högt tempo, låg 
lön och för små möjligheter till påverkan. 

Vid både callcenter och McDonald’s förekommer heltid men flertalet av våra 
respondenter har valt att arbeta deltid eller timmar på grund av den höga arbetsbelastningen, 
de enformiga arbetsuppgifterna och oregelbundna scheman. Respondenternas val av att 
föredra deltidsarbete framför heltidsarbete kan kopplas till Karasek och Theorell (1990) 
modeller om krav och kontroll, arbeten med hög påfrestning/stress. Men viktigt att beakta i 
relation till detta är dock den sociala dimensionen som Johnsson tar upp i relation till 
modellen (Eriksson & Larsson, 2002). Respondenterna ger inte utryck för några 
stressrelaterade symptom, trots deras påfrestande arbete med höga krav i en stressig miljö. 
Detta kan därför kopplas till det sociala stödet, arbetskamraterna, som finns på arbetsplatsen. 
Dessa fungerar som en stötdämpare mot den krävande arbetssituationen, vilket minskar risken 
för stressrelaterade symptom som karaktäriseras av denna typ av arbete. Callcenter 
respondenterna nämner det påfrestande i jobbet är att sitta i telefon under en längre period 
utan att få möjlighet till rast. McDonald’s respondenterna nämner däremot inte 
arbetsuppgifterna som påfrestande i sig, utan snarare arbetsschemats fördelning över 
veckodagarna som den störst bidragande orsaken till att de arbetar deltid. Dock nämner de 
även en fysiskt påfrestande arbetssituation där de under sitt arbetspass står upp hela tiden och 
har små möjligheter till återhämtning. Ingen av respondenterna på callcenter eller 
McDonald’s har möjlighet till återhämtning i arbetet förutom rasterna. Detta är en brist om 
man jämför mot SOU (1999:69) rapport, där det framkommer att återhämtning i arbetet kan 
motverka att ohälsa förebyggs.  

Ur intervjuerna framkom det att samtliga respondenter trivdes att gå till arbetet och 
träffa arbetskamraterna och att atmosfären var trevlig. Tillfredsställelsen över arbets-
kamraterna och möjligheten att skaffa nya kontakter stämmer överens med Allan et al., (2006) 
undersökning. Där framkom det att kamratskapet arbetskollegor emellan var av stor vikt för 
de som arbetade vid McDonald’s och att de värnade om möjligheter till nya vänner. 
Arbetskamraternas betydelse på både callcenter och McDonald’s kan kopplas till teorin need 
for affiliation, vilket innebär att behovet av att tillhöra den gemenskap som arbetskamraterna 
utgör, är viktigast i arbetet. Svaren hos respondenterna vid McDonald’s visar på en hög nivå 
av stolthet över sin arbetsplats och att de klarar av arbetet, vilket gör att deras inställning även 
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till viss del kan kopplas till need for achievment, det vill säga behovet av att prestera bra i 
arbetet. Dock framställs behovet av arbetskamraterna och den sociala gemenskapen som 
viktigare än att utföra själva prestationen. I intervjuerna med de callcenter anställda fram-
kommer inga tecken på att prestationen i arbetet i sig är det viktigaste. Deras inställning kan 
därför inte liknas med need for achievment, utan enbart need for affiliation. Respondenterna 
vid callcenter utryckte ingen tydlig stolthet över sitt arbete men resultatet visar ändå på att de 
tror sig ha nytta av sin arbetslivserfarenhet vid företaget. Callcenter respondenterna vittnar om 
hög kontroll och låg möjlighet till att ta ansvar vilket leder till lägre motivation hos dem. Vi 
har i intervjuerna inte funnit några tecken på att de standardiserade och enkla 
arbetsuppgifterna på callcenter, skulle leda till kognitiv understimulering såsom Isberg och 
Påhlsson (2005) hävdar. Arbetsuppgifterna anses ge erfarenhet gällande telefonvana samt 
förmåga att ta kontakt med främmande personer. Möjligheten till varierande arbetsuppgifter 
anses dock vara låg, då arbetet är stillasittande och uppgiften är att svara i telefon (Norman et 
al., 2004). Trots detta upplevde respondenterna att de trivs bra, vilket återigen kan kopplas till 
det som Johnsson beskriver som socialt stöd. Det sociala stödet i form av det starka bandet till 
arbetskamraterna kan liknas med det Johnsson kallar en buffert mot stress (Eriksson & 
Larsson, 2002). Respondenternas framställning av arbetskamraterna kan därför återigen liknas 
med det Karasek & Theorell (1990) benämner och beskriver som stötdämpare. Det sociala 
stödet fungerar som en stötdämpare som kompenserar för deras svåra och krävande 
arbetssituationer. Respondenterna vid McDonald’s förklarar att den höga kontrollen vid 
företaget upplevs som ett tryggt stöd, då den är ett koncept för branschen. Hörnstenarna för 
driften av McDonald's restauranger är KSR & V vilket kan förklara respondenternas 
acceptans av kraven. Dessutom finns lagmässiga krav när det gäller livsmedelshanteringen 
(Cio, 2010).  

I vår undersökning fann vi att lagarbete var grunden och det enda arbetssättet vid 
McDonald’s medan de på callcenter både arbetade individuellt och var indelade i olika 
grupper. Gruppindelningen vid callcenter baseras på vilken typ av samtal de olika grupperna 
har. Intervjupersonerna vid McDonald’s är indelade i skift om fyra personer som följs åt 
schema mässigt men i restaurangen kan antalet personer variera till 30 personer under en dag. 
Enligt Hackman et al., (1980) teori uppfylls inre motivation på arbetsplatsen ifall tre olika 
villkor tillfredsställs: meningsfullhet, ansvar och vetskapen om resultat. Lagarbetet vid 
McDonald’s kan kopplas till meningsfullhet som kommunikation och lagarbete kräver vilket 
skulle kunna bidra till inre motivation. Intervjupersonerna vid McDonald’s nämner den starka 
lagandan för att lyckas flera gånger och likställer skiftledare med en fotbollslagkapten. Detta 
visar att för personer med starkt kontakt behov är den sociala gemenskapen (need for 
affiliation) som är viktigare än det resultat som presteras (Smither, 1998, Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Intervjupersonerna vid McDonald’s lyfter även fram sig själva och är starkt 
medvetna om att de alla har ansvar för att lagarbetet ska fungera. Här visar det på att de både 
känner ansvar och har vetskap om resultatet i sina arbetsuppgifter vilket Hackman et al., 
(1980) menar är ytterligare faktorer till att bland annat uppnå arbetstillfredsställelse och ökad 
arbetseffektivitet. Respondenterna anser att reglerna hjälper dem i samarbetet då alla vet vad 
som gäller och gör lika, vilket minimerar risken för missförstånd och bråk. Detta kan liknas 
vid Foucaults (1993) och (2003) maktperspektiv när det gäller regelstyrning. På callcenter 
känner respondenterna mindre ansvar i arbetet, på grund av den låga egenkontroll de har och 
få möjligheter att påverka arbetet. Men de uppger att de har ansvar gentemot arbetskamraterna 
i samma grupp och att deras arbete därför känns meningsfullt, vilket skapar inre motivation. 
De säger dessutom att deras prestationer är av vikt för att inte övriga i gruppen skall få det än 
mer stressigt i arbetet, vilket gör att de kan kopplas till Hackman et al., (1980) villkor för inre 
motivation.  
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Vid callcenter förflyttades personerna fysiskt från sina arbetsplatser utan ändrade 
arbetsuppgifter, till skillnad från McDonald’s. Förflyttningarna där innebar snarare en 
arbetsrotation i gruppen för att stötta där hjälp behövdes och en möjlighet till att utvecklas och 
lära sig nya uppgifter. Återigen kan vi hänvisa till Hackman et al., (1980) motivationsmodell 
där variation i arbetet ökar motivationen hos de anställda. Förflyttningarna upplevdes som 
positiva hos intervjupersonerna vid McDonald’s medan de vid callcenter beskrevs som 
onödiga. Orsaken till att respondenterna vid callcenter upplevde dessa som onödiga kan bero 
på att de inte fick någon speciell stimulans kopplat till förflyttningen. När det gällde att 
tvingas byta skift utan rimlig förklaring och utan möjlighet att påverka uppnås inte den 
frihet/självbestämmande som Hackman et al., (1980) anser är betydelsefull för att personen 
ska känna ansvar i arbetet. Vilket kan bidra till en negativ upplevelse av förflyttningen och 
upplevs som ett maktutövande. För motivations potential ska vara hög bör arbetet därför 
innehålla en hög grad av variation i arbetet, helheten, betydelsefullhet, frihet och feedback. 
Dessa dimensioner ger upphov till centrala psykologiska upplevelser och tillstånd och 
påverkar meningsfullheten i arbetet och påverkansmöjligheten det upplevda ansvaret. 
Feedback i arbetet ger individen kunskap om resultatet. Respondenterna på McDonald’s 
upplever att det finns möjlighet till att påverka arbetsuppgifterna i viss grad, vilket enligt 
Hackman är en viktig psykologisk faktor så kallat upplevt ansvar. Detta resulterar till ökad 
arbetstillfredsställelse vilket ger en positiv inställning till arbetsuppgifterna (ibid.).  

7.2 Företagskontroll 
Resultatet visar att det förekom kontroll från båda företagens sida både privat och offentligt. 
På callcenter innehöll kontrollen moment som medlyssning, statistik, bevakning och 
resultatlistor. Medan det på både McDonald’s och callcenter innehöll moment som in-
loggningssystem, ”hemliga kunder”, tävlingar och utvärderingar av olika slag. Majoriteten av 
respondenterna på callcenter upplever sig hårt kontrollerade, vilket stämmer med Kinnie et al, 
(2000) samt Miciack och Desmarais (2001) åsikt om arbetssituationen på callcenter. 
Respondenterna på McDonald’s känner sig kontrollerade men anser att de har ansvar i arbetet 
och möjlighet att fatta beslut såsom Allan et al., (2006) beskriver arbetet på McDonald’s. De 
olika företagskontrollerna som används av ledningen påverkade respondenterna på callcenter 
negativt. De upplevde detta som pressande och krävande, vilket kan jämföras med Karasek 
och Theorells (1990) diskussion, då företagskontrollen medför ökade krav i arbetet, enligt 
respondenterna. Och höga krav i kombination med den låg egenkontroll som respondenterna 
har kan medföra negativa konsekvenser för de anställda (ibid.). De som arbetade på 
McDonald’s ser företagets kontrollmetoder som ett naturligt inslag i arbetet men vittnar dock 
om att dessa medför nervositet. En orsak till att arbetet på callcenter är mer kontrollerat än 
arbetet på McDonald’s, kan beror på de enformiga och standardiserade arbetsuppgifterna på 
callcenter såsom Norman et al., (2004) beskriver det, vilket gör att företaget lätt kan 
kontrollera sina anställda. Ovanstående kan kopplas till Simons (1995), diskussion kring 
gränsskapande- och diagnostiserande styrning. Både på callcenter och på McDonald’s 
existerar nämligen gränser som ledningen använder för att få de anställda att agera inom de 
regler företaget har.  

På callcenter kände sig majoriteten av respondenterna sig kontrollerade från att de 
stämplade in på morgonen tills de gick hem. Företagen har nämligen fullständig kontroll över 
varje dator och telefonaktivitet under hela arbetspasset, vilket respondenterna menar resulterar 
i en slimmad arbetsbelastning. Genom detta möjliggörs det för företagen att kontrollera 
arbetsuppgifter, skapa rytm och regelbundenhet i arbetet på ett liknande sätt som Foucault 
(2003) beskriver i Övervakning och straff. Foucault menar att makt kretsar kring 
disciplinering däri bland annat kontroll ingår. Företag kan därför använda sig av kontroll-
metoder för att disciplinera och styra sina anställda. Genom att kontrollera och ranka 
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personer, blir individen utbytbar eftersom personens arbetsutförande är företagsstyrt samtidigt 
som det registreras. Dessutom förhindrar man de anställda att driva omkring genom 
kontroller, vilket gör att man undviker slöseri med resurser (ibid.), vilket enligt 
respondenterna verkar vara fallet på deras arbetsplatser.  

Arbetet vid McDonald’s är till viss del flexibelt men omgärdas av detaljerade procedurer. 
Dessa definierar hur lång tid ett steg skall ta i produktionsprocessen såsom Allan et al., (2006) 
beskriver McDonald’s verksamhet. Graden av egenkontroll för de anställda på McDonald’s 
är, enligt våra respondenter, begränsad. Detta stämmer överens med Eriksson och Larsson 
(2002) beskrivning av köks- och restaurangyrken gällande egenkontroll. Att de anställda på 
McDonald’s ändå inte upplever kontrollerna som lika jobbiga och påfrestande framkommer ur 
intervjuerna bero på att de anser sig ha visst ansvar och möjligheter att fatta beslut i arbetet 
även om graden av egenkontroll generellt anses låg. För precis som Karasek och Theorell 
(1990) skriver så kan höga krav ge positiv effekt i kombination med hög egenkontroll i 
arbetet. Respondenterna på McDonald’s beskriver att det finns kontrollsystem och bestämda 
riktlinjer för hur lång tid olika arbetsuppgifter får ta. Denna typ av kontroll kan liknas med 
Foucault (2003) aspekter kring kontroll. Han menar att rytm och regelbundenhet i 
arbetsuppgifter ett bra sätt att utöva den disciplinära makten.  

Respondenterna vid callcenter orkar inte alltid bry sig om tävlingarna eller den 
överdrivna kontrollen. Genom att agera och ifrågasätta kontrollmetoderna, visar de att de inte 
accepterar maktställningen som existerar, precis såsom Foucault beskriver maktmotstånd 
(Hörnqvist, 1996). Makt innebär nu förtiden att vi frivilligt underordnar oss en norm, det 
normala, genom exempel disciplinering. Människor anpassar sig till det normala för att inte 
riskera att hamna utanför (ibid.), vilket kan liknas med respondenternas uttalanden om att de 
försöker passa in och utföra arbetsuppgifterna på ett, enligt företaget, bra sätt. På detta sätt 
anpassar sig människan till makten och underordnar sig (ibid.). Respondenterna på 
McDonald’s visar däremot inga tecken på maktmotstånd i sina intervjuer.  

Arbetet på callcenter är anpassat för maximal effektivitet och arbetsuppgifterna är oftare 
av enklare karaktär, dessa tendenser till maktstrategier stämmer in på Foucault tankar om 
makt. Arbetets utformning på callcenter (Kinnie et al., 2000) kan liknas med det arbete som 
Taylor förespråkar, där ständiga mätningar, kontroller och granskningar av arbetsprestationer 
sker. Detta för att kunna utvärdera de anställdas arbetsprestationer och se till att placera rätt 
person på rätt plats med det effektivaste arbetssättet. De maktstrukturerna som respondenterna 
på callcenter beskriver är alltså inte alls olikt Taylors syn på arbetet (Sandkull och Johansson, 
1996). Det monotona arbetet som respondenterna vittnat om kan dessutom kopplas till hur 
Wolvens (2000) beskriver callcenter och McDonald’s. Han menar att detta är verksamheter 
med rutinmässiga arbetsuppgifter som är relativt oberoende av personerna som utför 
arbetsuppgifterna och att det är det som gör att företagen blir så stora.  

En stor del av de intervjuade blev kontrollerade i smyg framförallt respondenterna på 
callcenter. De visste aldrig när, var och hur deras arbete blev kontrollerat och att arbeta i 
denna ovisshet om övervakningen och dess omfattning gjorde att många av respondenterna på 
callcenter kände sig illa till mods. På McDonald’s däremot var den dolda övervakningen 
mindre, men existerade i form av hemliga gäster. Respondenterna kan, ses som övervakade på 
ett liknande sätt som Foucaults (2003) diskussion kring övervakning i panoptikon. Foucaults 
(2003) panoptikondiskussion innebär att man ständigt är utsatt för övervakning utan att veta 
om och när man är övervakad. Precis som den dolda övervakningen fungerar och existerar på 
både callcenter och McDonald’s, enligt respondenterna. Vidare menar Foucault (2003) att 
detta gör att människan hela tiden beter sig som om denne vore övervakad och när individen 
hela tiden känner sig övervakad hålls denne disciplinerad. Vilket gör att man enligt Foucault 
(2003) inte blir ett hot mot den rådande makt och sanningar som finns.  
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När det gäller kontroller och annan övervakning som är offentlig upplevs detta i det 
stora hela som något positivt bland samtliga respondenter. De upplevde att den kontroll som 
cheferna utförde öppet, var positiv, genom att de fick feedback och hjälp att utvecklas i 
arbetet, tack vare att cheferna kontrollerade deras arbetsmetoder och lämnade tips och råd på 
hur de kunde förbättra olika delar av arbetet. Detta kan liknas med betydelsen av handledning, 
vägledning och stöd i arbetet som framkommer i SOU (1999:69) rapport. För i intervjuerna 
framkommer betydelsen av stöd och vägledning i arbetet. Öppen övervakning på detta sätt 
kan även det liknas med Taylors syn på hur arbetet skall övervakas. Vid McDonald’s kan 
dessutom gästen räknas in som en öppen övervakning, då denna kan se in i restaurangköket 
och följa varje del av processen tills de får sina produkter. 

7.3 Prestations krav 
Vi uppmärksammade att respondenterna generellt arbetade under hög press och höga krav 
med låg påverkningsmöjlighet i sin arbetssituation, vilket var återkommande inom de ramar 
vår studie utgått ifrån. I intervjuerna framkommer krav gällande arbetstakt, raster, arbetstider, 
prestation, att nå uppsatta mål samt delaktighet. I vissa fall på callcenter var respondenterna 
tvungna att leva upp till alla dessa krav utan påverkansmöjlighet att till en för arbetsinsatsen 
oskälig lön. Respondenternas arbetssituation på callcenter kan därför, enligt oss, kopplas till 
det Karasek och Theorell (1990) nämner som arbete med hög påfrestning/stress, då 
majoriteten av de intervjuade arbetar under höga krav, som nästintill är omöjliga att uppnå i 
en kombination av låg egenkontroll. De intervjuade kan därmed, enligt oss, placeras in i den 
sortens arbete som kallas ”farligt arbete”, då de har lågt inflytande på arbetsuppgifter, 
arbetstid samt möjlighet att påverka beslutsfattande. Detta bekräftar även callcenter 
verksamheten såsom Norman et al. (2004) beskriver den, då de menar att fenomen som låg 
egenkontroll och begränsade möjligheter är vanligt förekommande på callcenter. Precis som 
Karasek och Theorell påpekar, instämmer även Norman et al. (2004) att denna situation kan 
leda till ohälsa i form av stress eller värk av olika slag. När det gäller respondenterna på 
McDonald’s upplever även de sitt arbete som stressigt och krävande. Liksom vid callcenter 
har de begränsade möjligheter att påverka arbetstakt och krav, vilket kan jämföras med hur 
Bacon och Blyton (2000) beskriver arbetet på McDonald’s, då de anser att arbetet där är 
förknippat med små möjligheter till eget tänkande samt kostnadseffektivitet. De hårda kraven 
kan dessutom likställas med Allan et al., (2006) beskrivning av arbetet, då de anser att arbetet 
till stor del består av detaljerade procedurer på hur varje steg av produktionsprocessen skall 
ske och hur låg tid det ska ta. Utifrån resultatet anser vi att majoriteten av respondenterna 
även på McDonald’s befinner sig i det som Karasek och Theorell (1990) belyser som arbete 
med hög påfrestning/stress. Att respondenterna varken på callcenter eller på McDonald’s ger 
uttryck för några stressrelaterade symptom i intervjuerna kan som nämnt tidigare i studien 
kopplas till den sociala aspekten som Johnson tillfört Karasek och Theorells modell (Eriksson 
& Larsson, 2002). För socialt stöd anses kunna påverka hur individer bedömer en stressande 
situation och dennes reaktioner, exempel handlingar och känslor vid stress (ibid.). Socialt stöd 
från vänner, familj och arbetskamrater kan göra att personer i mindre grad drabbas av 
stressrelaterade symptom (Egidius, 2008). Vidare gällande respondenterna på McDonald’s 
tycker vi oss kunna utläsa att några kan kopplas till det Karasek och Theorell (1990) istället 
kallar aktiva arbeten, vilket innebär att de har hög egenkontroll och höga krav, vilket innebär 
att risken för ohälsa och skador i arbetet är låg. Anledningen till detta tror vi bland annat beror 
på att vissa respondenterna på McDonald’s till skillnad från de på callcenter ger uttryck för att 
kunna påverka vissa delar i sitt arbete i viss grad. De uppger nämligen att de kan påverka på 
vilken plats i restaurangen de skall stå på samtidigt som de har visst ansvar att kunna 
prioritera vid problemsituationer. Detta visar att McDonald’s lever upp till sina mål att 
motiverar och skapa arbetstillfredsställelse för sin personal genom delegerat ansvar, möjlighet 
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till egna initiativ och utbildningsmöjlighet (McDonald’s/företagsfakta 2010). Nedan har vi 
valt att placera in respondenterna i Karasek och Theorells (1990) modell utefter vår tolkning 
av materialet i resultat delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En intressant uppgift som vi finner i resultatet är att flera av respondenterna anser att de har 
roligt på arbetet vid callcenter och McDonald’s, detta tack vare arbetskamraterna och den 
gemenskap de känner. De nämner även att arbetsuppgifterna till viss del är stimulerande. De 
negativa delarna som respondenterna tar upp är stressen, chefen och kontrollsystemet, de höga 
kraven och den låga egenkontrollen. Detta leder till en känsla av hopplöshet och deras 
motivation minskar. Detta bekräftar de Karasek och Theorell (1990) förespråkar att arbeten 
där de anställda har låg egenkontroll ofta leder till att de anställda kan få en minskad 
motivation och att inlärda funktioner försvinner.  

7.4 Motivation  
Som vi tidigare har nämnt ett flertal gånger så är arbetskamraterna den största betydelsen till 
att våra respondenter motiveras att gå till och trivs på sina arbetsplatser. De nämns även i 
några intervjuer att de ibland känns som att gå till jobbet och träffa kompisarna och dessutom 
få lön för det. En anledning till att de trivs med sina arbetskamrater beror mycket på att de är i 
ungefär samma ålder vilket gör att de har liknande intressen och även umgås på sin fritid. 
Återigen ser vi starka kopplingar till Smither (1998) sätt att beskriva need for affiliation. För 
arbetskamraterna och den grupptillhörighet som skapas, framkommer i intervjuerna som 
betydande och vi ser detta som en motiverande omständighet hos samtliga respondenter. 
Arbetskamraterna kan därför kopplas till det Hertzberg beskriver som motivationsfaktor 
(Hertzberg et al., 1993). Motivationsfaktorer skapar enligt Hertzberg el al., (1993) trivsel, 
vilket vi kan se att arbetskamraterna gör för de intervjuade.  

Lön är en annan motivationsfaktor till varför de intervjuade arbetar. Tillskillnad från 
arbetskamrater kan detta kopplas till det Hertzberg et al., (1993) benämner som hygienfaktor. 
Hygienfaktorer ska säkerställa att de anställda inte blir missbelåtna (ibid.). Därmed kan vi se 
att respondenterna uppger både motivations- och hygienfaktorer som viktiga aspekter i 
arbetet. Lönens anses generellt vara låg, enligt respondenterna. Vidare anser majoriteten av de 
intervjuade att lönen inte riktigt är relevant eller motiverande till den utförda arbets-
prestationen. Detta är intressant i förhållande till equity teorin, vilken bygger på individuella 
uppfattningar (Smither, 1998). Equity teorin innebär att om lönen skall kunna användas som 
motivationsfaktor måste den uppfattas som rättvis i förhållande till prestationen. Annars 
uppstår en obalans och arbetstagaren försöker justera detta på olika sätt genom att exempelvis 
arbeta långsammare etc. (ibid.). Vissa av respondenterna på callcenter ger uttryck för detta i 
sina intervjuer, då de uppger att de inte alltid orkar anstränga sig eller bry sig, vilket kan 

I modellen är de intervjuade utplacerade i form av punkter och 
trianglar. Detta för att åskådliggöra de olika respondenternas 
placering i förhållande till egenkontroll och krav. Blå punkter 
representerar respondenter från callcenter och röda trianglarna 
de från McDonald’s. En respondent vid callcenter avviker från 
majoriteten med sin placering i vänster ruta längst upp. De 
övriga från callcenter befinner sig i rutan längst ner till höger, 
vilket betyder att de flesta av respondenterna vid callcenter 
ansåg sig ha höga krav och låg egenkontroll. För McDonald’s 
ser vi att de generellt befinner sig lite högre upp i figuren. 
Detta beror på att de har lite mer egenkontroll än 
respondenterna på callcenter. 
     Vi har valt att visa den generella upplevelsen av möjlighet 
till egenkontroll, utifrån vår tolkning av respondenternas 
utsagor. Tanken är att visa hur spridningen ser ut. 
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kopplas till de fyra försvarsmekanismerna som Kaufmann och Kaufmann (1998) beskriver 
kan uppkomma vid straff.  

I resultatet framkommer att det vid callcenter och McDonald’s förekom belöningar och 
bonus, men skillnaden var att det på callcenter förekom dagligen medan det på McDonald’s 
endast förekom en gång om året. De vanligaste formerna av bonus och belöningar som 
framkom i intervjuerna var priser, provisionslön, positiv uppmärksamhet och positiv 
särbehandling. Belöningarna används av företaget som positiv förstärkning för att få de 
anställda att prestera bättre, det vill säga ett önskat beteende såsom Kaufmann och Kaufmann, 
(1998) beskriver det. Den vanligaste förekommande formen av belöning för respondenterna 
var ekonomisk belöning, det vill säga det Svensson (2001) menar med formella belöningar. 
Detta existerade på callcenter genom att många av respondenterna hade provisionslön. 
Belöning för bra prestationer kan påverka motivationen i positiv riktning, vilket kan jämföras 
med motivationsteorin equity. Denna innebär att motivation baseras på individuella 
uppfattningar. Lönen måste uppfattas som rättvis i förhållande till sin egen arbetsinsats och 
till den insats man uppfattar att andra gör (Smither, 1998). Vidare menar Robbins (2003) att 
detta medför att man vill ha en större belöning än en arbetskamrat om man anser sig utföra 
mer krävande eller fler arbetsuppgifter. Detta anser vi kunna kopplas till respondenterna på 
callcenter och deras förmåga till merförsäljning eller förmågan att hinna ta emot mer samtal i 
förhållande till sina kollegor. Den bonus som endast skiftledaren får vid ”hemliga gäster” 
beskrev respondenterna vid McDonald’s som orättvis och ansåg att den skulle delas lika i 
gruppen. Här visar det tydligt på hur betalning bör ske utefter prestation och rättvisa för att 
stimulera alla effektivt och samtidigt se till att kvaliteten bibehålls (Svensson, 2001). 
Intervjupersonerna har beskrivit andra former av belöningar som till skillnad mot ovanstående 
snarare hänföras till informella belöningssystem (ibid.). Elektronikprylar, godis och 
biobiljetter samt spontana belöningar såsom beröm och positiv uppmärksamhet var vanligt vid 
callcenter, medan middagar var en vanlig informell belöning vid McDonald’s.  

Vidare vittnar respondenterna i våra intervjuer om att Taylors tankar (Sandkull & 
Johansson, 1996) både stämmer och kan förkastas gällande belöning. Den press tävlingar, 
provision och prestationsbaserade belöningar medför, anses av majoriteten leda till en stressig 
arbetsmiljö. Vissa upplever dock provisionslönen som en möjlighet att tjäna riktigt stora 
pengar. Respondenternas attityd och åsikt gällande tävlingar och de vinster de har möjlighet 
att vinna är delad. De flesta anser att äran är viktigast i en tävling, men andra anser att priset i 
tävlingen har betydelse för deras insatts och menar att det är löjligt att delta i en tävling där 
man inte är intresserad av själva priset, vilket kan kopplas till Anthony och Govindarajan 
(2003) som beskriver vikten av att belöningen är relevant för de anställda. 

Straff förekom överhuvudtaget inte på McDonald’s. Enligt respondenterna förekom 
däremot straff i olika former på callcenter bland annat genom negativ särbehandling vid 
exempelvis tilldelningen av arbetsuppgifter, offentliggörande av prestationsresultat på 
resultattavlor. Denna typ av straff kan kopplas till det Foucault (2003) beskriver som dagens 
straff, det vill säga att det räcker att bestraffa människors själ och dennes föreställningar. 
Utifrån våra intervjusvar upptäckte vi att belöning och straff ligger nära varandra, då det som 
är belöning för en, kan bli straff för en annan. Vi fann i våra intervjusvar att några upplevde 
sig bli särbehandlade genom att deras arbete inte uppmärksammades, på grund av de inte 
hamnade längst upp på resultatlistor eller vann tävlingar. En del av respondenterna upplevde 
därför att det fanns för stort fokus på priser och belöningar och att detta medförde ökade 
prestationskrav. Vidare uppger respondenterna vid callcenter att straff delvis uppstår genom 
den ranking företagen gör med hjälp av företagskontrollerna, vilket återigen kan jämföras med 
Foucault (2003). På vissa av de callcenter som respondenterna arbetade på, medförde 
rankingen att ju sämre prestation desto längre ner i klassificeringen. Detta innebar i sin tur 
mindre viktiga samt sämre och svårare uppdrag, vilket framfördes som straff i intervjuerna. 
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8. Diskussion  
Syftet med denna uppsats är att utforska arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos 
ungdomar i genomströmningsbranscher, det vill säga i branscher med hög personalomsättning 
såsom callcenter och snabbmatsrestauranger. I detta avslutande kapitel försöker vi knyta ihop 
uppsatsens delar genom att diskutera teorins och metodens betydelse för resultatet, föra en 
diskussion kring och dra slutsatser av resultat och analys samt avslutningsvis föreslå vidare 
forskning.  

8.1 Teorins och metodens betydelse för resultatet  
Den kvalitativa metod som vi använt oss av har påverkat uppsatsens resultat och 
framställningen av detta. Problematiken med den kvalitativa forskningen, är enligt oss frågan 
om objektivitet. Vid intervjuer finns även en problematik med källorna, vilket vi har försökt 
att ta i beaktande under studiens gång. Vi anser att de källor vi använt oss av är tillförlitliga i 
hög grad och vi har behandlat samtliga källorna på ett så källkritiskt sätt som möjligt.  

När det gäller våra teoretiska utgångspunkter anser vi att tidigare forskning stämmer bra 
överens med det resultat vi fått fram i vår studie. Vi har kunnat bekräfta den information som 
finns i tidigare forskning kring callcenter och McDonald’s. Vi anser dock att vi fått ut mer i 
vårt resultat än vad den tidigare forskning vi funnit presenterar. Våra teorier anser vi också 
vara lämpliga och fullt tillräckliga i relation med vårt material. Orsaken till att teorierna 
stämmer bra överens med innehållet i resultat är att vi arbetat fram dessa parallellt med att vi 
samlat in och funnit intressanta aspekter i det empiriska materialet. Vårt val av att använda 
Karasek och Theorells (1990) modell kan ifrågasättas, då denna främst avser kvantitativa 
undersökningar. Vi drar därför inga generella slutsatser kring modellen och vårt empiriska 
material. Modellen används med stor försiktighet och enbart för att definiera hur 
respondenterna beskriver sitt arbete i förhållande till krav, kontroll och socialt stöd. 

Det finns fåtal saker vi uppmärksammat som vi kunnat göra bättre för att få studien mer 
optimal. Intervjuguiden hade kunnat omarbetas än en gång, men risken är ändå att det skulle 
ha uppkommit nya problem, då varje intervju är ett unikt hantverk. Problemet som vi funnit i 
efterhand är att en av våra frågor har varit svår att förstå för respondenterna och att två frågor 
upplevdes som upprepande av respondenterna. Troligtvis ligger felet i vår formulering av 
frågorna och att vi valt två arbetsplatser med relativt olika arbetssätt och arbetsuppgifter. Vi 
har dock vid upptäckten av problemet varit spontana och genast formulerat om och ställt 
följdfrågor för att anpassa grundfrågan till respondentens arbetssituation. 

8.2 Diskussion och slutsatser av resultatet  
I resultatet framkommer precis som i tidigare forskning att callcenter och McDonald’s är två 
ungdomsarbetsplatser. Vi fann att medelåldern, precis som i tidigare forskning var lite lägre 
vid McDonald’s. En intressant upptäckt är att trots sin ringa ålder har de på McDonald’s 
längre anställningstid än de på callcenter. Vi tolkar detta med att variationen av arbets-
uppgifter vid callcenter är begränsade och som även respondenterna berättade kräver detta 
myndig personal. En orsak till att medelåldern är låg menar våra respondenter kan bero på den 
stressiga arbetssituationen och att äldre inte skulle klara av det och att de föredrar 
heltidstjänster.  

Vidare i vår uppsats framkom en hel del positiva svar från våra respondenter. Vi 
förvånades över att de upplevde de sig ha roligt på sina arbetsplatser och att de trivs med att 
gå till jobbet. Den motiverande bidragande orsaken till att det visade sig handla om 
gemenskapen och kontakten med sina arbetskamrater. Detta var en intressant upptäckt som vi 
på förhand inte hade förväntat oss att få fram. Den gemenskap och den positiva inställningen 
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de kände inför att träffa arbetskamraterna samt att de kände sig tillfredsställda när de gick 
därifrån var en positiv upptäckt för oss. Att arbetskamraterna och den sociala aspekten var den 
viktigaste faktorn i arbetet förvånade oss i viss grad. Men i efterhand finner vi att detta kan 
grunda sig på att yngre är i början av att skapa sitt kontaktnät. Ytterligare upptäckter var att de 
vid McDonald’s upplevde förflyttningarna i form av arbetsrotation på ett positivt sätt. 
Förflyttningen menar de gav möjlighet till större ansvar eller nytt ansvarsområde vilket i sin 
tur ledde stolthet hos respondenterna.  

Respondenterna har enligt vår tolkning av deras uttalanden extremt höga krav i arbetet i 
förhållande till den låga egenkontroll de har. En orsak till att respondenterna har så låg grad 
av egenkontroll, tror vi kan beror på den höga personalomsättningen som existerar i 
kombination med att detta är det första jobb många tar. Är kraven så höga som 
respondenterna vittnar om i intervjuerna, tror vi att den anställde och företaget kan drabbas på 
ett negativt sätt. Den anställda kan, enligt oss, drabbas av ohälsa vilket kan medföra minskade 
prestationer, som i sin följd kan leda till minskade intäkter. Vi menar att personer inte ska 
behöva välja att arbeta deltid på grund av att kraven och arbetsbelastningen är för hög.  

Det belöningssystem som callcenter och McDonald’s använder sig av, förvånade oss 
lite. Vi anser att bonus kopplad till arbetsprestation är bra eftersom detta sätt ger bekräftelse 
på det man presterar, samtidigt som vi anser att det är en bra morot för de anställda. Dock 
anser vi att kraven för att nå upp till bonus inte får vara för höga som vi upptäckte att den i 
många fall är på callcenter, då vi tror att detta leder till motsatt effekt, det vill säga bonusen 
förlorar sin motiverande inverkan. Vid McDonald’s fanns en bonus som gavs ut till 
skiftledaren om denne och hans skiftlag klarat en ”hemlig gäst”. Detta anser vi är lite orättvist. 
Istället anser vi att denna bonus bör delas lika inom gruppen som arbetat för att klara gästen. 
För varför skall enbart skiftledaren få bonus om gruppen gemensamt klarat ett krav? Att det 
förekom belöningssystem utöver bonus och lönen upplevde vi som ett positivt inslag i 
företagen. Dock undrar vi om det hade gett samma effekt ifall personalen varit äldre och 
menar att detta kanske gör arbetsplatsen ännu mer typiskt för ungdomar. De skillnader vi såg 
mellan callcenter och McDonald’s var att det var mer tävlingsinriktat vid callcenter. 
McDonald’s tävlade dessutom mer i grupp än enskilt och deras tävlingar påverkas i högre 
grad av vilken säsong på året det är då de oftast förekommer under sommaren. Vid callcenter 
fanns en viss skepsis mot tävlingarna och detta gav upphov till att en del inte brydde sig, 
troligtvis kan detta bero på mängden tävlingar och att en viss mättnad uppstod. Belöningarna 
skiljde sig också från de olika företagen där de vid callcenter i högre grad var individuella 
medan de vid McDonald’s ofta skedde som gemensamma middagar och grillkvällar. 
Gruppkonceptet vid McDonald’s lyser igenom även på belöningen vilket vi ser som mycket 
intressant. 

När det gäller förflyttningar vid callcenter förvånar det oss att de själva tvingas flytta 
runt sina datorer vilket även respondenterna upplevde negativt. En negativ förflyttning som 
visade sig finnas på McDonald’s var när en medarbetare tvingades byta skift utan att den själv 
ville det. När det gäller företagskontrollen vid undersökningsplatserna visar vår undersökning 
tydligt på att den upplevs negativt. Dock märker vi högre negativ inställning till den vid 
callcenter jämfört med McDonald’s, vilket återigen kan bero på att de vid McDonald’s ser 
kontrollen som ett naturligt inslag i företagets koncept.  

Kontroll samt dold och öppen övervakning av arbetsmomenten var höga vid både 
callcenter och McDonald’s. Dock skiljde sig respondenternas upplevelse vid de två 
branscherna av kontrollerna åt. Bland annat förekom dolda övervakning på callcenter som vi 
anser till viss del är integritetskränkande och vår fråga är om det ens är lagligt att övervaka 
och kontrollera sin personal i så hög grad som vissa callcenterföretag gör? Vidare undrar vi 
även om det verkligen är etiskt korrekt att spela in samtal på det sätt som vissa företag gör, 
eftersom även kunderna blir omedvetet inspelade? Den dolda övervakningen leder till skillnad 
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från den öppna till nervositet och osäkerhet bland respondenterna då man inte vet när, hur och 
vad i arbetet som övervakas. Vi tror att kraven och reglerna vid McDonald’s accepteras i 
högre grad eftersom de ingår som ett koncept i företaget, vilket gör att respondenterna ser en 
förklaring till dem. Vid callcenter är inte denna förklaring lika tydlig, vilket vi tror påverkar 
respondenternas negativa inställning till kraven. Orsaken till att det är hög kontroll inom dessa 
branscher tror vi baseras på att det är typiska ungdomsarbetsplatser med låg kunskap om sina 
rättigheter.  

De skillnader som vi fann i intervjusvaren mellan respondenterna på McDonald’s och 
callcenter gällande kontrollmetoderna, tror vi kan bero på att respondenterna på McDonald’s 
accepterar den makt som existerar, medan de anställda på callcenter inte gör detta. Arbetet på 
både McDonald’s och callcenter kännetecknas enligt oss av underordning av att passa in för 
att inte riskera att få samtal med chefen eller i värsta fall bli av med jobbet. Vid McDonald’s 
märks inte underordningen lika tydligt eftersom deras arbetssätt är så rutinmässigt. Vi menar 
dock att just detta rutinmässiga sätt är ett underordnande som våra respondenter tvingas följa. 
Det vi ser vid McDonald’s ’är att makten och styrningarna kommer längre upp i 
organisationshierarkin och troligtvis ända från USA där McDonald’s ursprungligen 
härstammar ifrån. När det gäller straff förekom detta överhuvudtaget inte på McDonald’s men 
det som förvånar oss starkt är att det förekom straff och särbehandling på callcenter. 

Skillnaderna i kontakten med kunden/gästen mellan callcenter och McDonald’s tror vi 
kan påverka hur våra respondenter upplever sin arbetssituation. Vi antar att mötet med gästen 
vid McDonald’s i allt högre grad är positiv än de samtal som callcenter respondenterna tar 
emot och ringer upp. Ytterligare skillnader vi fann i resultatet är att de vid McDonald’s 
arbetade i lag medan de vid callcenter även arbetade individuellt. Detta anser vi vara en 
bidragande orsak till att lagandan vid McDonald’s var högre än vid callcenter. Den 
övervakning som fanns vid callcenter anser vi vara integritetskränkande.  
 
- Hur upplever anställda inom genomströmningsbranscher sin arbetssituation?  
Vi fann att intervjupersonerna upplevde stress i sin arbetssituation och de anser sig vara 
kontrollerade i arbetet men det råder delade meningar gällande om kontrollen är positiv eller 
negativ. Intervjupersonerna vid callcenter kände sig i högre grad kontrollerade och 
övervakade än de vid McDonald’s. Arbetssituationen vid callcenter upplevs krävande med få 
påverkansmöjligheter, vilket bidrar till hög frustration och en viss känsla av meningslöshet 
uppstår. På McDonald’s däremot finns inga tendenser av detta, utan där förekommer det en 
viss grad av frihet till ansvar samt påverkningsmöjligheter i arbetet.  
 
- Vad motiverar ungdomar att arbeta kvar inom genomströmningsbranscher? 
Det som motiverade våra intervjupersoner är arbetskamraterna, gemenskapen med dem och 
stolthet i deras arbetsutövning. De upplever det stimulerande att en större del av personalen är 
i samma ålder och med liknande intressen. Lönen och den arbetslivserfarenhet de 
tillförskansar sig genom anställningen beskrev de också som motiverande. De anser att 
arbeten inom genomströmningsbranscher värderas högt och ger betydelsefull arbetslivs-
erfarenhet och att arbetet utvecklar social kompetens  
 
- Vilka likheter/skillnader finns vid McDonald´s och callcenter gällande motivation och 

arbetstillfredsställelse?  
De likheter vi fann mellan de båda arbetsplatserna handlade om arbetskamraternas betydelse 
för arbetstillfredsställelsen. Samtliga respondenter kände stor gemenskap med sina kollegor 
och nämnde vid flera tillfällen hur kul och trevligt de har på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna 
har för majoriteten av de anställda på både McDonald’s och callcenter ingen större betydelse 
för att de arbetar kvar eller för trivseln. Den markantaste skillnaden som vi upptäckte är att 
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personalen vid McDonald’s i allt större grad arbetar i grupp än de anställda gör vid callcenter. 
Möjligheten till eget ansvar och initiativtagande fann vi vara större hos anställda på 
McDonald’s än de anställda på callcenter. Dessutom var känslan av kontroll och övervakning 
mycket större hos respondenterna vid callcenter än vid McDonald’s. När det gäller belöningar 
så finns det på både McDonald’s medan straff enbart existerade på callcenter.  

En annan skillnad är att respondenterna på callcenter gör maktmotstånd såsom Foucault 
(2003) beskriver maktmotstånd, emedan de intervjuade vid McDonald’s underordnar sig och 
accepterar makten.  

8.3 Våra tankar kring vidare forskning  
För vidare fördjupning och vidareutveckling av vår studie ser vi könsskillnader inom 
genomströmningsbranschen som en intressant synvinkel. Vi funderar över om det existerar 
några skillnader mellan hur män och kvinnor upplever arbetssituationen i dessa branscher? 
Motiveras män och kvinnor av olika saker i arbetet och är det olika faktorer som får dem att 
stanna kvar? Vi anser även att synen på egenkontroll, företagskontroll och övervakning kan 
vara intressant att sätta i relation till könsaspekten. Ytterligare intressanta fördjupningsämnen 
för vidare forskning är anciennitet och ålder hos de anställda. Motiveras exempelvis personer 
i olika åldrar av olika saker och är det olika faktorer som får en 19 åring att stanna kvar 
gentemot en 26 åring?  

8.4 Samarbetet över lärosätesgränser 
Då vi författare tillhört två olika lärosäten har detta till viss mån påverkat vårt uppsatsarbete. 
Vi har under hela arbetsprocessen samarbetat med digital hjälp. Kommunikationen och 
samarbetet har löpt på effektivt och det geografiska avståndet har inte varit något hinder 
Uppsatsarbetet har endast delats upp när det gäller intervjuerna då Anna intervjuade vid 
callcenter och Majlis vid McDonald’s. Allt övrigt arbete har skett gemensamt utan någon 
speciell uppdelning. Dock har vi stött på en del problem när det gäller samarbetet över 
lärosätesgränsen, då vi uppmärksammat att universiteten tolkar magisterinstruktionerna på 
olika sätt. Detta har för oss, till viss mån medfört omarbetning av materialet och skapat 
merarbete och fördröjningar.  
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Intervjuguide 
Presentation: Vi hälsar respondenten välkommen och berättar att vi är glada över dennes 
medverkan då den är viktig för oss. Respondenten får ta del av en kort redogörelse för studiens 
syfte innan vi vidare säkerställer att medverkan är anonym och frivillig. Vi informerar även om 
att det material vi samlat under studiens gång endast kommer att användas till denna studie. 
 
Allmänna frågor/bakgrunds frågor 

Ålder 
Anställningstid 
Orsak till anställningen 
Arbetslivserfarenhet 

Anställningen 
Typ av anställning (antal timmar/mån) 
Arbetsuppgifter 
Typisk arbetsdag 
Grupp/team/enskilt   
Ytterligare sysselsättning 

Upplevelse av anställningen (arbetstillfredsställelse) 
 Påverkansmöjligheter 
 Antal timmar 

Krav 
 Frihet 
 Ansvar 
 Orsak till flera sysselsättningar 
Kontroll från företaget 
 Upplever kontroll 
 Typ av kontrollverksamhet 
Personalomsättning 
 Omfattning 

Medelålder på företaget 
 Påverkas individen 

Vad blir effekten? (minskad kompetens på företaget – > ökade krav på dem som stannar?) 
Arbetsmotivation 
 (Arbetskamrater, Arbetsuppgiften i sig, Lön etc.) 
 Motiverar individen att fortsätta sin anställning 
Avslutande fråga 

Övrigt  
 
Avslut: Här är vi noga med att tacka respondenten för deltagande samt ta kontaktuppgifter om 
personen önskar få ta del av den färdiga uppsatsen. Stäng inte av bandspelaren fören vi lämnar 
intervjusituationen helt, för ibland framkommer intressanta saker i den allmänna diskussionen 
efter intervjun avslutats. 

Bilaga 1 
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Allmänna frågor 
Fråga 1: Hur gammal är Du? 

(Inledande neutral fråga för att se om ålder bland de unga, har någon betydelse för hur 
man upplever arbetssituationen.)  

 
Fråga 2: Hur länge har Du varit anställd på detta Callcenter/snabbmatställe? 

(Den här frågan ger oss en bas för att kunna ta reda på om anciennitet påverkar svaren 
på kommande frågor.)  

 
Fråga 3: Varför tog Du anställning på detta Callcenter/snabbmatställe? 

(Kan vara intressant att veta och jämföra detta med den höga arbetsomsättningen. 
Orsaken till varför kanske förklarar varför de slutar också.)  
 

Fråga 4: Har Du några tidigare arbetslivserfarenheten, kan Du beskriva dem i så fall?  
(Denna fråga kan vara intressant för att se om detta är individens första jobb eller inte. 
Har individen haft någon annan tidigare anställning kan det vara intressant att sätta i 
relation till det nuvarande jobbet.)  

 

Anställningen 
Fråga 5: Vilken typ av anställningsform har Du? 

- Upplever Du din anställning som mer positiv än övriga anställningsformer? Motivera 
- Hur många timmar/vecka arbetar Du i snitt? 
- Känner Du att det är tillräckligt/för mycket eller för lite? Motivera.  
- Påverkar Du aktivt variationen/regelbundenheten i arbetstid eller är det något Du inte 

kan styra? 
- Skulle Du helst arbeta mer eller mindre om Du fick välja? Motivera 
(Ta reda på om personen har en fast tjänst, vikariat, tillsvidare etc. Ifall individen arbetar 
heltid, deltid eller enbart timmar. Detta är intressant då deltidsjobb är vanligt 
förekommande för unga personer på arbetsmarknaden. Det som kan vara 
intresseväckande är dock om det är frivilligt eller ej. Föredrar respondenterna 
deltidsjobb framför ett heltidsjobb eller inte. Vi tror att det kan ha betydelse för hur man 
ser på arbetet ur olika aspekter exempelvis tillhörighet, inflytande m.m.) 

 
Fråga 6: Hur ser Du på din anställning på X? 

- Ser Du detta som ett tillfälligt jobb eller som ett jobb Du vill ha i framtiden? 
- Är Du orolig över att inte få arbeta kvar? 
- Känner Du att det är säkert att Du har ett jobb att gå till? 

- Känns Din anställning otrygg/osäker eller trygg? 
- Känner Du att det ofta sker förändringar/dvs. att Du förflyttas? Varför tror Du att Du i 

så fall ofta förflyttas? Förklara. 
- Påverkar Din anställning Dig privat, dvs. känner Du Dig orolig på fritiden över Din 

anställning? 
(Här vill vi se om individen befinner sig på en så kallad ungdomsarbetsmarknad och i så 
fall om det är frivilligt eller inte. Övergångsmarknad)  
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Fråga 7: Beskriv vilka sysselsättningar (studier/andra jobb) du har förutom detta jobb 
om detta inte är din enda sysselsättning. 

- Ser Du detta som ett tillfälligt jobb eller som ett jobb Du vill ha i framtiden? 
- Hur kommer det sig att Du har flera sysselsättningar? Exempelvis två deltidsjobb eller att 

Du kombinerar studier och jobb? 
( Här vill vi se om det finns en orsak till att vissa kanske inte arbetar heltid. Beror det på 
att de studerar samtidigt, har ett annat jobb etc. Vi vill se om det finns naturliga orsaker 
till det) 

 
Fråga 8: Beskriv hur och på vilket sätt ni arbetar i grupper/team eller enskilt?  

- Hur upplever Du detta? 
(En neutral fråga där vi vill ta reda på om vad som krävs i utförandet av arbetsuppgifterna, 
d.v.s. om samarbete krävs eller om man kan arbeta själv på egen hand.)  

 
Fråga 9: Beskriv hur Du utför dina arbetsuppgifter, dvs. ett typiskt arbetspass? 

- På vilket sätt kan Du utföra dina arbetsuppgifter?  
- Förklara/utveckla. 

En fråga för att ta reda på hur styrd/fri individen är i det dagliga arbetet.  
- Beskriv så detaljerat som möjligt Förklara/utveckla 

(En fråga för att ta reda på hur de anställdas arbetsdag faktiskt ser ut. Indirekt fråga för 
att ta reda på hur kontrollerade de egentligen är och vilken påverkningsmöjlighet som 
existerar. Här får vi alltså reda på mer om hur ”fria” eller ej arbetstagarna är.) 

 

Upplevelse av anställningen 
Fråga 10: I hur stor utsträckning känner Du att Du kan påverka din arbetssituation? 

- I den mån Du kan det, på vilket sätt och i vilka delar av arbetet? 
(Här kan vi se i hur stor utsträckning respondenterna känner att de kan medverka till sin 
arbetssituation.)  

 
Fråga 11: Beskriv i vilken utsträckning och på vilket sätt Du kan påverka dina 
arbetstider? 

- Kan Du exempelvis ta rast när Du vill?  
- Har Du möjlighet att flexa? Om Ja, i vilken utsträckning? 
- Skulle Du vilja ha din arbetstid mer flexibel? 

(En fråga för att ta reda på graden av frihet som de intervjuade upplever.)  
 
Fråga 12: Beskriv på vilket sätt Du önskar större/mindre frihet i ditt arbete?  

- Förklara/utveckla 
- På vilket sätt vill Du ha mer frihet? 
- Vill Du ha mer att säga till om? 

(Ordet frihet är kanske svårdefinierat, men vi finns ju här för att förklara om 
respondenten är osäker. Vad vi är ute efter är att ta reda på om respondenten vill ha mer 
att säga till om när det gäller sin arbetssituation. Känner personen sig hämmad i arbetet 
på grund av makt, eller är denne självstyrd?)  
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Fråga 13 Beskriv på vilket sätt Du önskar ha ökat/mindre ansvar. 
- Varför skulle Du vilja ha mer ansvar? Motivera 
- Varför skulle Du inte vilja ha mer ansvar? Förklara 
(En fråga för att ta reda på graden av ansvar. Känner respondenterna att de får 
tillräckligt med ansvar eller får de kanske för mycket ansvar.) 

 

Kontroll från företaget 
Fråga 14: På vilket sätt sker kontinuerlig utvärdering av ditt arbete.  

- Utveckla/förklara? 
- Medarbetarsamtal? 
- Medlyssningssamtal? 
- Tävlingar? 

(Se till att få så uttömmande svar som möjligt, vi vet att utvärderingar kan vara ett sätt att 
självstyra arbetare.)  
 

Fråga 15 Beskriv det som Du anser vara kontrollsystem på din arbetsplats.  
- Mäts samtalstiden?/Kassa tiden på snabbmatställen för varje kund eller hur lång tid det 

tar att göra en hamburgare etc (Kontrolleras detta regelbundet?) 
- Raster? (registreras tiden på raster under dagen) 
- Kontrolleras försäljningssiffror? (antal, summa) 
- Sker utvärderingar angående arbetsinsatsen? 
- Medlyssningssamtal? Annan utbildning på snabbmatställen? 

(Om respondenten säger ja, se till att få reda på vilket sätt respondenten känner sig 
övervakad. Och vilka metoder som den upplever att de använder. Vi vill ta reda på hur 
övervakningen/kontrollen från företagets sida går till, är denna öppen eller dold 
exempelvis.)  

 
Fråga 16: På vilket sätt ställer företaget krav på att Du ska prestera i arbetet?  

- Finns det bestämda resultat Du måste leva upp till? Om detta finns ta i så fall ta reda på hur 
han/hon upplever detta?  

- Konkurrens? Hur påverkar detta dig i arbetet? 
- Vem kontrollerar att kraven uppfylls? (görs detta regelbundet och hur görs det?) 

(Här vill vi se om personerna känner krav på att ständigt prestera och utvecklas. Detta är 
enligt oss intressant att sätta i relation till tidigare frågor angående om individen 
upplever sig styrd eller självbestämmande.)  
 

Fråga 17: Belönas de som presterar bra på något sätt, finns det belöningssystem? I så fall 
kan Du beskriv företagets belöningssystem till de som presterar extra bra. 

- Låt respondenten svara, ställ sedan följdfrågorna om vilka typer av belöningar det 
handlar om. Är det bonussystem, provision etc.  
(En fråga för att se om företaget försöker motivera anställda genom någon form av 
belöning. Framhäver företaget dessa personer på nått sätt för att få alla att prestera 
bättre?) 
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Fråga 18: Beskriv hur företaget hanterar de som inte presterar tillräckligt bra.  
- Förekommer straff, i vilken utsträckning och på vilket sätt i såfall 
- Anslås resultat från div. tävlingar vid företaget? 
- Förekommer särbehandling? 
(Denna fråga används för att se om man bestraffas om man inte presterar.)  

 

Arbetsmotivation 
Fråga 19: Vad motiverar Dig till att arbeta/gå till arbetet? 

- Motivera. 
- Varför är det motiverande? Förklara.  
- På vilket sätt motiverar det Dig? 
- Finns det mer saker som motiverar Dig till att arbeta?  
- Vad är övergripande mest viktigt för Dig med Ditt arbete? 
- Vad är det som motiverar dig att stanna kvar på företaget? 
(Motivation kan vara svårt att specificera, men med denna fråga vill vi få fram vad det är 
som gör att respondenterna arbetar på XX och varför de stannar kvar.)  

 

Personalomsättning 
Fråga 20: Företaget Du arbetar vid anses enligt statistiken ha hög personalomsättning. 

- Märker Du av och hur påverkas Du av den höga personalomsättningen? 
- Upplever Du att det är en fördel eller nackdel med hög personalomsättning? 
- Varför tror Du att det är en hög personalomsättning? 
- Varför tror Du att personer slutar i den grad de gör (efter kort tid)?  
- Vad tror Du är den ungefärliga medeltiden som anställda stannar på företaget? 
- Hur påverkas Du av att det är en hög personalomsättning? (Mer att göra, mer ansvar) 
(Här vill vi ta reda på hur personalomsättningen ser ut, stämmer den överens med tidigare 
forskning eller ej. Vidare vill vi ta reda på varför det är en hög/låg personalomsättning och 
hur denna påverkar arbetssituationen för respondenterna och personalen vid företaget)  

 
Fråga 21: Vad är den (ungefärliga) medelåldern på Din arbetsplats? 

- Varför tror Du att det är så stor andel yngre/äldre personer som arbetar där? 
(Utveckla/förklara) 

(Här vill vi ha reda på om arbetsplatsen som individen befinner sig på generellt består av 
unga personer dvs. att det är en typisk ungdomsarbetsplats, såsom tidigare forskning 
tyder på att det skall vara.)  

 

Avslutande fråga 
Fråga 22: Är det något övrigt Du vill tillägga eller vill förtydliga?  

(Avslutandefråga. Här vill vi låta respondenten föra fram övriga åsikter som vi kan ha 
missat med intervjufrågorna, eller något som respondenten tycker är viktigt att vi vet om. 
Respondenten får även möjlighet att förklara och förtydliga nämnda saker.)  

 
Avslut: Här är vi noga med att tacka respondenten för deltagande samt ta kontaktuppgifter om 
personen önskar få ta del av den färdiga uppsatsen. Stäng inte av bandspelaren fören vi lämnar 
intervjusituationen helt, för ibland framkommer intressanta saker i den allmänna diskussionen 
efter intervjun avslutats  


