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Förord 
Till att börja med vill vi tacka alla inblandade i vår studie. Ett stort tack riktas till Maxs HR- 
avdelning samt de driftledare som ställt upp på våra intervjuer. Utan er hade den här studien 
inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Tuula Bergqvist för det stöd och goda råd 
vi fått under arbetets gång.  
Arbetet har delats lika mellan de två författarna och vi har gemensamt skrivit uppsatsens 
samtliga delar.  

 

Anna Allert & Ebba Huss 

Karlstad, maj 2019 
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Sammanfattning  
Snabbmatsbranschen är en bransch som växer i rasande takt. Branschen är för många 
förknippad med ogynnsamma anställningsförhållanden och dålig arbetsmiljö. Detta väckte vårt 
intresse för att studera arbetsmiljön och arbetstrivseln i denna bransch och om det verkligen är 
så illa som många tror. I den här uppsatsen har vi undersökt hur driftledare på Max upplever 
sin arbetssituation, vad som påverkar denna upplevelse och hur den, utifrån detta, skulle kunna 
förbättras. Vi har tagit del av resultaten från Max egna medarbetarundersökningar. Det som 
legat till grund för den teoretiska referensramen i denna studie är det som driftledarna visat att 
de är minst nöjda med utifrån dessa. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och har gjort åtta 
semistrukturerade intervjuer med driftledare på olika MAX-restauranger i tre svenska städer. 
Dessa intervjuer har sedan transkriberats och analyserats. Det vi har kommit fram till är 
driftledarna generellt sett är väldigt nöjda med sin arbetssituation. Det som verkar vara av störst 
betydelse för driftledarnas upplevelse av sin arbetssituation är den sociala gemenskapen mellan 
kollegorna, möjligheter till utveckling och ansvarstagande och att de får arbeta med varierande 
arbetsuppgifter under ett högt tempo. Det som fungerar mindre bra, och där det därmed finns 
möjlighet till förbättring, är feedback och återkoppling. Detta är något som driftledarna saknar 
och vill ha mer av.  

 

Nyckelord: Snabbmatsbranschen, psykosocial arbetsmiljö, motivation, arbetstillfredsställelse.  
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1.  INLEDNING 
Välbefinnande i arbetslivet är ett område som ständigt är aktuellt. Oberoende av vilken bransch 
som studeras är en god arbetsmiljö och högt välbefinnande viktigt. Lindmark & Önnevik (2011, 
s 10) menar att personalen är en organisations viktigaste resurs och att det därför är av högsta 
vikt att se till att de anställda trivs och utvecklas för att organisationen ska nå framgång. I 
genomsnitt spenderar vi cirka en tredjedel av våra liv på arbetsplatsen (Conrad 1998, refererad 
i Kazemi 2009, s 29). Eftersom vi tillägnar så pass stor del av våra liv till arbete är det självklart 
en fördel att det är ett arbete vi trivs med och att vi känner ett välbefinnande på arbetsplatsen. 
Att värna om de anställda och upprätthålla en god arbetsmiljö är således av stor betydelse både 
för individen och i förlängningen även för organisationen som helhet.  
 
Något som diskuterats mycket de senaste åren är arbetsförhållandena inom restaurang- och 
snabbmatsbranschen. Statistik från statistiska centralbyrån (SCB, 2017) visar att de vanligaste 
jobben som inte kräver någon utbildning är inom bland annat servicebranschen. Dessa jobb 
kallas även för enkla jobb. Statistik visar att det är de enkla jobben som har högst 
personalomsättning på den svenska arbetsmarknaden, där många väljer att byta jobb inom redan 
ett år. Hög personalomsättning är därmed ett vanligt problem inom exempelvis restaurang- och 
snabbmatsbranschen. Lindmark & Önnevik (2011, s 116) tar upp hög personalomsättning som 
ett exempel på en dyr och problematisk konsekvens av ett dåligt arbetsmiljöarbete. Generellt 
sett har just snabbmatsbranschen dåligt rykte gällande arbetsmiljö och arbetstrivsel. När 
Schlosser (2003) skildrar snabbmatsbranschen berättar han om en bransch med låga löner, 
enformigt och rutinmässigt arbete och otrygga anställningar. Han beskriver hur stora 
multinationella snabbmatskedjor systematiskt utnyttjar ungdomars oerfarenhet genom att låta 
de arbeta under arbetsförhållanden som ingen som har något att jämföra med skulle acceptera. 
Vidare jämför författaren dagens snabbmatsrestauranger med industrin i början  av 1900-talet. 
Han menar att den löpandebandprincip som utvecklades då ligger till grund för 
snabbmatsrestaurangernas anställningspolitik idag. Fokus ligger på genomströmningen inte på 
personalen, så mycket som möjligt ska produceras på så kort tid som möjligt (Schlosser 2003, 
s 99 f). Leidner (1996, s 29 f) beskriver hur arbetet på snabbmatsrestaurangerna blir rutiniserat 
genom att ledningen specificerar hur varje liten del av arbetet ska göras. Detta gör att ledningen 
får maximal kontroll över arbetet och minimalt beroende av att behålla sina anställda. Är 
arbetsuppgifterna tillräckligt enkla spelar det ingen roll vem som gör dem.  
 
Men är det verkligen såhär illa i hela branschen? Vi har varit i kontakt med Max 
hamburgerrestauranger och tagit del av resultaten från deras egna medarbetarundersökningar. 
Max gör årligen medarbetarundersökningar i form av enkätstudier. Resultaten visar att de 
anställda på Max generellt sett är mycket nöjda med sin arbetssituation. Det finns dock en grupp 
som återkommande visat att de är mindre nöjda än övriga grupper. Denna grupp kallas för 
driftledare och arbetar ute i restaurangerna. Driftledarna ingår i restaurangens ledningsgrupp 
och har ett helhetsansvar för att leda skiften. Vi och Max är intresserade av att undersöka hur 
driftledarna upplever sin arbetssituation för att se hur den eventuellt skulle kunna förbättras. Vi 
finner det dessutom viktigt att ta reda på vad det är som gör att de anställda i denna roll känner 
som de gör, och vilka förändringar det går att göra för att öka deras trivsel på arbetsplatsen. 
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Nedan kommer vi redogöra för en del av resultaten från Maxs medarbetarundersökningar som 
vi har utgått ifrån. Vi har tittat på resultaten utifrån de befattningsgrupper som arbetar ute i 
restaurangerna. Dessa är restaurangbiträde (medarbetare), trainee, driftledare, serveringsvärd, 
partner, biträdande restaurangchef och restaurangchef. Vi har jämfört resultaten från 
driftledarna med resultaten från samtliga andra grupper och vi kunde då se att driftledarna var 
mindre nöjda i en stor majoritet av frågorna. Skillnaderna är av varierande omfattning men då 
de återkommit flera år i rad är det intressant att undersöka vad det kan bero på. För att förtydliga 
detta kommer vi presentera två exempel från Max medarbetarundersökning 2018. På frågan 
“Känner du dig respekterad av dina kollegor?” uppgav 95 procent av de biträdande 
restaurangcheferna och att de kände sig mycket respekterade. På samma fråga svarade 49 
procent av driftledarna att de var mycket respekterade och 33 procent kände sig respekterade. 
På frågan “Får du regelbundet veta hur det går för dig i ditt arbete?” svarade 74 procent av 
biträdande restaurangcheferna att de var mycket nöjda, medan endast 29 procent av driftledarna 
uppgav samma svar. Se bilaga 2.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Utifrån Max egna medarbetarundersökningar har driftledare återkommande visat att de är 
mindre nöjda med sin arbetssituation än övriga befattningsgrupper. Syftet med den här studien 
är därför att få förståelse för driftledares arbetssituation för att på så sätt se hur den eventuellt 
skulle kunna förbättras.  
 
De frågeställningar vi valt att utgå ifrån är:  

•   Hur upplever driftledare på Max sin arbetssituation? 
•   Vilka faktorer påverkar främst hur de upplever sin arbetssituation? 
•   Hur skulle deras arbetssituation kunna förbättras? 

1.3 Disposition  
Efter uppsatsens inledande kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensram som vi 
utgått från i denna studie. Efter det följer ett metodkapitel där vi redogör för vårt 
tillvägagångssätt genom arbetet med denna uppsats. Detta efterföljs av resultat- och 
analyskapitlet där vi lägger fram vad vi kommit fram till i denna studie och vilka kopplingar 
som kan dras till den presenterade teorin. Avslutningsvis sammanställer vi vårt resultat och 
presenterar svaren på våra frågeställningar efterföljt av en diskussion kring uppsatsen som 
helhet.  
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2. TEORETISK BAKGRUND 
I följande kapitel tar vi upp den teoretiska bakgrund vår studie är grundad på. Då vår studie 
handlar om driftledare på Max restaurangers arbetssituation kommer teorin främst röra 
arbetsmiljö med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån resultaten av Maxs egna 
medarbetarundersökning kunde vi se att de områden som driftledarna verkar vara minst nöjda 
med är motivation, återkoppling av arbetsinsats, arbetsbelastning, samarbete och konflikter. 
Alla dessa områden kan kopplas till den psykosociala arbetsmiljön och vi har därför valt lägga 
fokus vid teori som rör dessa områden. Inledningsvis kommer vi redogöra för vad som menas 
med fysisk och psykosocial arbetsmiljö och vad tidigare forskning säger om hur en god 
arbetsmiljö och välbefinnande på arbetsplatsen upprätthålls. Vi kommer sedan komma in på ett 
par välkända teorier gällande stress och motivation, bland annat Karaseks och Theorells krav- 
och kontroll-och stödmodell och Herzbergs tvåfaktorsteori om motivationsfaktorer.  

2.1 Arbetsmiljö  
Att arbetsmiljön är viktig kan de allra flesta enas om. Det gäller såväl den psykosociala 
arbetsmiljön som den fysiska arbetsmiljön. Ser vi bakåt i tiden handlade arbetsmiljö främst om 
att se till så att den fysiska arbetsmiljön var säker. Under den senare hälften av 1970-talet 
ändrades begreppet arbetsskydd till arbetsmiljö och kom att omfatta i stort sett alla arbetslivets 
villkor (Eriksson 1991 s 152). I arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:1 §2 kan vi läsa att en arbetsgivare är skyldig att systematiskt undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten så att en säker och tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. I §3 i 
samma föreskrift står det att arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön (AFS 2001:1). Vad som ingår i den 
fysiska arbetsmiljön är relativt tydligt, det handlar helt enkelt om hur arbetsplatser är utformade 
gällande till exempel lokaler, maskiner, arbetsställningar och buller. Vad som utgör den 
psykosociala arbetsmiljön är däremot inte lika enkelt att avgöra (Eriksson 1991 s 154f). 
Eriksson förklarar att den psykosociala arbetsmiljön utgörs av samspelet mellan den omgivande 
arbetsmiljön och individen och att detta innefattar såväl sociala relationer som arbetsuppgifter. 
Vidare menar Eriksson (1991, s 156 f) också på att det är näst intill omöjligt att konkret komma 
fram till vad som utgör en psykosocial arbetsmiljö, just eftersom det varierar så mycket från 
individ till individ, från tid till tid och att definitionen ständigt förändras. På senare år har det 
talats allt mer om den psykosociala arbetsmiljön och det finns flera anledningar till detta. Bland 
annat handlar det om att den fysiska arbetsmiljön i stort har förbättrats samtidigt som det idag 
ställs högre psykiska krav men också att medvetenheten kring de sociala och psykologiska 
aspekterna i arbetslivet har ökat.  

2.1.1 Trivsel och arbetsglädje  
Ett begrepp som är tätt förknippat med en tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö är trivsel. 
Trivsel på arbetsplatsen är ett brett begrepp och ger uttryck på många olika sätt för olika 
individer. Härenstam och Bejerot (2010, s 14 f) menar att meningsfullhet, arbetets innehåll, 
tillfredsställelse, utveckling och sociala relationer till arbetskamrater och chefer är exempel på 
faktorer som värderas högt av många arbetstagare och som kan leda till god trivsel. Men att öka 
trivseln och att ge sina arbetstagare “det goda arbetet” är verkligen ingen enkel uppgift i alla 
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lägen. Dessutom är det svårt eftersom det skiljer sig så pass mycket från person till person vad 
som gör att en anställd trivs på sitt arbete eller ej.  
 
En organisation vars anställda har hög arbetsglädje medför att arbetsinsatsen ökar och detta är 
såklart positivt för hela organisationen. En ökad arbetsglädje hos de anställda medför många 
positiva effekter. Arbetsglädje är en viktig förutsättning för många organisationer att nå 
framgång och få goda resultat, men arbetsglädje medför mer än så, exempelvis ökad 
effektivitet, högre motivation, mindre stress, bättre samarbete och bättre välmående i största 
allmänhet hos arbetstagarna. I och med att de anställda känner arbetsglädje och därmed 
presterar bättre blir det en god cirkel, desto bättre de presterar ju bättre resultat och ekonomi 
blir det för organisationen. Hög arbetsglädje medför som sagt många positiva effekter för såväl 
individen som för företaget, ledningen har alltså mycket att vinna på att prioritera arbetsglädje 
(Angelöw 2006 s 15 ff). Att ha en stödjande chef och ett fungerande ledarskap är viktigt för att 
kunna känna arbetsglädje. En chef som stöttar, strukturerar upp och ger goda förutsättningar 
ger större möjligheter för de anställda att känna att de trivs och att det finns utrymme för att 
utvecklas och att få ta ansvar (Angelöw 2006 s 23). 

2.2 Motivation i arbetet  
Borgh (2009, s 65 ff) menar att begreppet motivation ofta är positivt laddat och ofta hänger 
samman med välbefinnande. Begreppet används både inom vardagslivet och i mer 
vetenskapliga sammanhang, där motivation i vardagslivet handlar om att må bra och känna just 
välbefinnande. Inom vetenskapliga sammanhang finns två olika beskrivningar där det antingen 
talas om att motivation är en inbyggd drivkraft hos människan, att vi vill leva ett meningsfullt 
liv och vill uppleva en tillhörighet och tillit till sig själv och sin omvärld. Den andra 
beskrivningen fokuserar på att motivation är en beskrivning, ett motiv, till det mänskliga 
beteendet. Exempelvis att införskaffa föda när vi känner hunger. Vidare beskriver författaren 
begreppet motivation som något som syftar till att tillfredsställa behov, såväl djupa som ytliga. 
Hon diskuterar även sambandet mellan välbefinnande i arbetslivet och motivation. Hon menar 
att det ofta tas för givet att en hög grad av välbefinnande medför hög motivation men att det 
inte alltid behöver vara så enkelt. Borgh (2009, s 67) liknar motivation vid en motor. Hon menar 
att precis som en motor fungerar motivation som en drivkraft, något som får en sak att ta sig 
från ett ställe till ett annat. Hon beskriver att motivationen som en rörelseprocess som består av 
tre steg, ett startläge, ett mål och en väg där emellan. Startläget är ofta ett läge där det finns 
brister och där en individ har en önskan att nå ett bättre tillstånd. Denna önskan fungerar som 
en startnyckel till “motorn”. Målet är det läge som individen vill uppnå, där behov och 
önskningar är tillfredsställda. Vägen mellan starten och målet handlar om de hinder och 
möjligheter som påverkar rörelsen från den ena punkten till den andra. Hon menar att målet i 
denna rörelseprocess där behov och önskningar är tillfredsställda vanligtvis är förenade med ett 
välbefinnande men att det inte är en självklarhet. Vidare menar hon att att den viktigaste nyckeln 
till välbefinnande och arbetsmotivation ligger i hur individerna på arbetsplatsen kommunicerar 
och samspelar med varandra (Borgh 2009, s 86).  
 
Augner (2009, s 5 ff) menar att motivation kan delas in i två delar; yttre och inre motivation. 
De yttre motivationsfaktorerna kan vara en ekonomisk ersättningen eller uppskattning och de 
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inre motivationsfaktorerna kan handla om arbetsglädje och meningsfullhet. Det är individuellt 
vad som får människor motiverade, det skiljer från person till person och därmed finns det inte 
ett enkelt svar på frågan gällande ökad motivation hos de anställda. Däremot menar Augner att 
du får energi när du har ett arbete du gillar och när du gör rätt saker. Han menar att det finns tre 
huvudanledningar till varför vi arbetar. För det första handlar det om den ekonomiska ersättning 
vi får av att arbeta, vi behöver pengar för att kunna leva ett bra liv. För det andra handlar det 
om att få känna tillfredsställelse från människor runt omkring oss i form av till exempel respekt, 
uppskattning eller gemenskap. Han talar även om att vi får ut en känsla av välmående när vi 
arbetar med något vi känner är meningsfullt. Som chef eller ledare är det inte alltid enkelt att få 
sina arbetstagare mer motiverade, som tidigare nämnts drivs alla av olika motivationsfaktorer. 
Som chef är det då viktigt att se över dessa för att stötta sina arbetstagare att hitta en hög inre 
motivation, för med en god inre motivation utförs ofta ett gott arbete. 

2.2.1 Motivation och arbetstillfredsställelse 
Det finns många teorier om motivation, där forskare försöker komma fram till vad det är som 
gör en individ eller grupp motiverad. Det är en komplex fråga, då människor fungerar olika och 
därmed också motiveras av olika faktorer. Herzberg et al studerade motivation och 
arbetstillfredsställelse, där de utgick utifrån frågan "What do people want from their jobs? Vi 
har valt att se till Herzbergs tvåfaktorsteori då vi finner den mycket intressant och användbar i 
vår uppsats då vi undersöker just driftledares arbetstillfredsställelse och motivation. 1959 
presenterade Herzberg et al sina resultat från sin studie gällande motivation i förhållande till 
arbetstillfredsställelse, som de väljer att kalla för tvåfaktorsteorin. Studien gjordes på företag i 
Pittsburgh i USA och grundar sig på intervjuer om de anställdas positiva samt negativa 
upplevelser på arbetsplatsen (Herzberg et al 1993, kap 8). En vanlig uppfattning är att vantrivsel 
är motsatsen till trivsel. Hertzberg kom dock i sin studie fram till att de två begreppen hänvisar 
till olika dimensioner som är helt oberoende av varandra. Hertzbergs studie gick ut på att han 
bad hundratals arbetande personer dels att beskriva en situation som lett till trivsel i arbetet och 
dels en situation som lett till vantrivsel i arbetet. Utifrån sin studie kom Hertzberg fram till att 
de faktorer många angav givit upphov till trivsel var andra än de som angavs som anledningar 
till vantrivsel. Med anledning av detta skiljer Hertzberg på hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer. Avsaknad av hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel, men att de finns 
skapar inte trivsel. Vad det gäller motivationsfaktorerna kan de skapa trivsel om de finns men 
det betyder inte att avsaknaden av dem skapar vantrivsel. Herzberg hänvisar alltså vantrivsel 
till hygienfaktorer och trivsel till motivationsfaktorer. Exempel på motivationsfaktorer är 
personlig utveckling, prestationer och uppskattning. Exempel på hygienfaktorer är 
arbetsförhållanden, löneförhållanden och arbetstrygghet (Kaufmann & Kaufmann 2010, s 152).  
 
De två dimensionerna, hygienfaktorer och motivationsfaktorer, är enligt Herzberg väsentligt 
för hur de anställda upplever arbetstillfredsställelsen. Hygienfaktorerna är de yttre faktorerna, 
exempelvis fysiska arbetsförhållanden (ljus, luft, buller), lön, policyer, förmåner, trygghet osv. 
Motivationsfaktorerna handlar mer om de inre faktorerna, det vill säga exempelvis hur den 
anställde upplever sitt arbete, om det är utvecklande, stimulerande, varierande, intressant, att 
den anställde själv får ta ansvar och vara med och bestämma osv. Det Herzberg då menar med 
att en avsaknad av hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel, men att de finns inte skapar 
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garanterad trivsel och vice versa, handlar om att bara för att hygienfaktorer eller 
motivationsfaktorer finns hos den anställde, leder det inte alltid till trivsel ändå Till exempel; 
en anställd som har hög lön och goda fysiska arbetsförhållanden (motiverande hygienfaktorer). 
Detta innebär inte att den anställde behöver trivas med sitt arbete, men även om hen inte trivs 
behöver inte det innebära att hen vantrivs. Den anställde kan känna ett tillstånd av att icke-
trivsel, samtidigt som hen känner icke-vantrivsel samtidigt. Det behöver inte betyda varandras 
motsats. Hertzbergs tvåfaktorsteori ligger till grund för ett arbetsmiljöprogram som kallas 
arbetsberikning. Målet med programmet är att förbättra arbetsmiljön genom att se över och 
rusta upp hygien- och motivationsfaktorerna i en organisation. Några exempel är att man 
minskar den direkta kontrollen över arbetstagarna och litar på att de har tillräcklig kompetens 
för att själva välja hur de ska gå tillväga för att uppnå resultaten på bästa sätt (Eriksson 1991, s 
153).  

2.3 Arbetsrelaterad stress 
Stress är ett tillstånd som kommer till uttryck på olika sätt för alla människor, och därmed kan 
det definieras på många olika sätt. Stress är ur ett biologiskt perspektiv ofta något positivt, som 
vi känner vid fara vilket gör att vi försöker fly för att överleva. I nutid behöver vi inte fly från 
faror på savannen, men än idag medför stress såväl positiva som negativa konsekvenser. 
Människan är gjord för att klara av en viss mängd av stress, men för mycket stress kan vara 
skadligt (Lindmark & Önnevik 2011, s 118). Kaufmann & Kaufmann (2010, s 295 ff) talar om 
att det finns flera beskrivningar på hur stress kan definieras. En beskrivning är att stress är en 
reaktion på yttre och inre överbelastningar. Ju mer överbelastning och obalans mellan vad 
personen klarar av och de krav och utmaningar personer utsätts för, desto mer stress och obehag 
kommer personen att uppleva. Ofta talas det om stress i en negativ bemärkelse, men som vi 
tidigare nämnt finns det positiva aspekter med stress också. Stress kan exempelvis få oss att 
skärpa uppmärksamheten, motivationen och öka prestationen. Det viktiga är att vi inte känner 
för stor påfrestning och därmed är för stressade, vilket är upp till var och en att göra en tolkning 
av situationen. Så länge vi känner en liten nivå av stress leder det i många fall till positiva 
konsekvenser i och med att vi presterar bättre.  
      
Precis som att alla människor är olika stresståliga, reagerar alla människor olika när de känner 
stress. Några exempel på negativa konsekvenser stress kan leda till hos anställda är att de får 
högre sjukfrånvaro, att de presterar sämre och undviker sociala sammanhang. Inom 
psykologiska reaktioner på stress är det vanligt att vi känner missnöje, ångest och en känsla av 
obehag. Det påverkar även vårt kognitiva funktionsutfall där det exempelvis kan komma till 
uttryck genom svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, långsammare tankeprocess, 
sämre minnesförmåga och kapacitet (Kaufmann & Kaufmann 2010, s 298 f). Vi har tagit del 
av en artikel där arbetstagare inom snabbmatsindustrin på Cypern har studerats. Fokus ligger 
på i vilken grad arbetsstress påverkar de anställda. Även i denna studie talar författarna om att 
arbetsrelaterad stress påverkar alla anställda i olika hög grad och att alla individer hanterar 
situationen olika, men att för stor påfrestning i form av stress inte är bra för någon. Ett resultat 
de kom fram till var att kvinnor generellt upplevde stress i högre grad än män, och att stressen 
kan vara mer påfrestande för kvinnor. Männen verkade i större utsträckning vara nöjda. I den 
här studien kom de även fram till att hur stresstålig en person är hänger samman med deras 
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personlighetsdrag. Resultatet från den här studien är att personer med ett liknande beteende, 
ofta kraftfulla, självsäkra personer som har lätt att uttrycka sina känslor och åsikter verkade 
vara mindre stressade. Dessa personer befann sig också ofta i en ledarposition (Michailids & 
Elwkai 2003).  
 
Likväl som att stress ofta kopplas ihop med något negativt, som tidspress eller nervositet som 
kan leda till allvarliga sjukdomar i längden, kan stress också vara något positivt. Vi känner 
stress när vi står inför en möjlighet eller något viktigt, där varje individ själv gör en tolkning 
och bedömning av vad de anser sig bli stressade över (Kaufmann & Kaufmann 2010, s 296 f). 
När vi upplever stress blir vi mer fokuserade på att lösa de problem som vi har framför oss, det 
kan vara ett prov i skolan eller ett arbetsrelaterat problem. Så länge kroppen utsätts för lagom 
mycket stress och sedan får tid för återhämtning och vila kan det kallas för positiv stress. Detta 
innebär att det alltså inte är stressen i sig som är negativ. Stress i måttlig grad är istället något 
positivt och en naturlig förutsättning (Assadi & Skansén 2000, s 12).  Kroppen reagerar dock 
på samma sätt vid positiv och negativ stress, den känner i början ingen skillnad på situationen 
och därmed kommer stress till uttryck på liknande sätt vare sig den är positiv eller negativ. 
Detta kallas för det generella adaptionssyndromet och innebär just att kroppen inte förstår om 
det är en farlig eller ofarlig situation, om det är ett hot eller icke-hot eller om situationen är 
verklig eller inbillad. Att vi känner stress i sådana situationer, är kroppens sätt att förbereda sig 
på att försvara sig. Det är då vanligt att hjärtat slår snabbare, adrenalinet strömmar ut i kroppen 
och andningen blir mer hastig. Detta var kroppens sätt att förbereda sig mot en fara på 
stenåldern, likväl att vi kan känna samma symtom när skrivbordet är överfullt med arbete som 
måste slutföras (Assadi & Skansén 2000, s 25).  
 
När vi känner att det finns för få arbetsuppgifter, för låga krav eller att vi i allmänhet känner 
oss understimulerade i arbetet påverkas vårt välbefinnande negativt. Forskning visar att 
utvecklingsmöjligheter och möjligheten att kunna vara med och påverka arbetsmängd samt 
arbetsbelastning har stor betydelse för att undvika stress i arbetslivet. Ytterligare en faktor för 
att motverka stress är ett socialt stöd och samspel mellan kollegorna på en arbetsplats. Det är 
arbetsgivaren som har det yttersta arbetsmiljöansvaret och ska se till att arbetstagarna inte 
utsätts för varken fysisk eller psykisk belastning i för hög grad, vilket är något arbetsgivaren 
ska arbeta förebyggande med. Att ha en god psykosociala arbetsmiljö är viktigt för att 
arbetstagarna ska trivas och vilja arbeta kvar, något som självklart ligger i arbetsgivarens 
intresse. Att låta arbetstagaren själv vara delaktig i beslut och utformning av sina arbetssituation 
är en viktig faktor för att nå god psykosocial arbetsmiljö och därmed uppleva mindre negativ 
stress (Von Schéele 1992, s 17 ff).  
 
Cooper & Marshall (1978, refererad i Kaufmann & Kaufmann 2010) tar upp flera källor till hur 
stress påverkar arbetet. De utgår ifrån fem variabler; arbetsrelaterade faktorer, rollen i 
organisationen, relationer på arbetet, karriärutveckling och organisationsstruktur & 
organisationsklimat. Inom de arbetsrelaterade faktorerna påverkas stress av många yttre 
faktorer, såsom den fysiska arbetsmiljön, teknik och arbetstid. Den andra källan, rollen i 
organisationen, berör frågor som rollkonflikter, ansvar för människor i organisationen och brist 
på deltagande i beslutfattande frågor. Inom relationer på arbetsplatsen kan stress uppstå om 
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personen exempelvis har en dålig relation med sin chef och andra kollegor, eller allmänna 
samarbetsproblem. Den fjärde källan i Coopers & Marshalls modell beskriver de de stressorer 
som kan uppstå vid karriärutveckling, där vissa arbetstagare känner stor press att prestera och 
att de har orealistiska ambitioner. Inom organisationsstruktur och organisationsklimat kan 
stress framkallas vid brist av delaktighet av beslut eller självbestämmande samt kontorspolitik.  

2.4 Arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd 
En framstående teori inom psykosocial arbetsmiljö är Karaseks och Theorells (1990) krav- 
kontroll- och stödmodell. Modellen har utvecklats i tre steg (Karasek 1979; Johnson & Hall 
1988; Karasek & Theorell 1990). I ett första steg har Karasek utifrån två viktiga 
forskningsinriktningar inom psykosocial arbetsmiljö, kvalifikationsperspektivet och 
stressperspektivet, kommit fram till en modell som visar hur olika kombinationer av arbetskrav 
och egenkontroll påverkar individers psykiska välmående. Karasek själv använder dock inte 
termen “stress” eftersom han menar att hans forskning inte direkt mäter stress. Han använder 
istället tre andra termer som kan relateras till stress. Den första är arbetskrav, denna variabel 
mäter stressfaktorer i form av den arbetsbelastning som finns i arbetet. Den andra är 
egenkontroll och denna handlar om individens handlingsfrihet i arbetet. Den tredje termen 
Karasek använder sig av är “job-strain” detta är det som uppstår när arbetskraven är höga och 
egenkontrollen är låg (Karasek 1979). Johnson och Hall utvecklade sedan Karaseks modell 
genom att göra ett tillägg som visar på hur socialt stöd är ytterligare en betydelsefull faktor 
gällande den psykosociala arbetsmiljön (Johnson & Hall 1988).  
 
År 1990 presenterar Karasek och Theorell sin krav- kontroll- och stödmodell. I modellen 
kombineras arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd för att ge en bild av hur den psykosociala 
arbetsmiljön påverkas av dessa komponenter. Genom att kombinera höga respektive låga 
arbetskrav och hög respektive låg egenkontroll får de i sin modell fram fyra huvudtyper av 
arbeten, lågstressarbeten, högstressarbeten, passiva arbeten och aktiva arbeten.  I modellen kan 
vi se en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. Stressdiagonalen visar på att kombinationen 
av höga arbetskrav och låg egenkontroll kan leda till psykisk ohälsa, ju längre ut på diagonalen 
arbetet ligger desto större är risken för detta. Aktivitetsdiagonalen visar att om höga krav möts 
av hög egenkontroll ger upphov till utveckling och lärande i arbetet. Socialt stöd kommer in i 
bilden på så vis att det kan fungera som en buffert vad det gäller den psykosociala arbetsmiljön. 
Ett gott socialt stöd från exempelvis kollegor och chefer kan minska risken för psykisk ohälsa 
i ett arbete som ligger långt ut på stressdiagonalen. Ett lågt socialt stöd kan däremot öka risken 
för detta (Karasek & Theorell 1990, kap 2).  
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Figur 1. Karaseks krav-och kontrollmodell 

 
Källa: Karasek 1983:240 refererad i Eriksson & Larsson (2009, s 144) 

	  
Figur 2. Karaseks krav-kontroll-och stödmodell 

 
Källa: Johnson 1991:37; Aronsson 1987:29 refererad i Eriksson & Larsson (2009, s 145) 

2.5 Återkoppling och feedback i arbetslivet 
Utifrån resultaten från Maxs egna medarbetarundersökningar kunde vi se att ett område där 
driftledarna var märkbart mindre nöjda än övriga grupper av anställda var gällande återkoppling 
och feedback. Att få bekräftelse från andra är något som är viktigt för de allra flesta av oss, inte 
minst i arbetslivet. Kommunikation är en viktig del i den psykosociala arbetsmiljön och 
bekräftelse och feedback spelar en central roll i kommunikationen på en arbetsplats. 
Waldemarson (2009, s 140) menar även att bekräftelse och feedback är ett mycket viktigt 
arbetsredskap för den som har en ledande position i arbetslivet. Feedbacken kan antingen ges i 
formaliserade möten såsom personalmöten eller individuella utvecklingssamtal eller i 
informella sammanhang där man ger feedback direkt i olika arbetssituationer. Keyes (1998) 
menar att en förutsättning för ett socialt välbefinnande är att vi känner tillit och acceptans från 
de människor i vår omgivning. Vidare menar Keyes på att återkoppling är en viktig del i 
arbetsprocessen för att kunna känna välbefinnande i arbetslivet. Waldemarson (2009, s. 140) 
skiljer på bekräftelse och feedback i arbetslivet. Hon menar att bekräftelsen handlar om de 
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anställdas reaktioner på varandra utifrån de rollfunktioner de innehar i arbetslivet. Feedback å 
andra sidan handlar om mer om själva arbetsprestationen. 
 
Angelöw (2006, s. 33 ff) menar att uppskattning är en viktig och avgörande faktor för att känna 
arbetsglädje. Han menar att det är väsentligt att en chef och medarbetare stöttar och visar 
uppskattning då studier visar på att det har stor betydelse för de anställdas välbefinnande och 
hälsa. Avsaknad av uppskattning eller brist på återkoppling när den anställde utfört ett gott 
arbete kan leda till att denne upplever högre arbetsbelastning. Därmed ökar risken att de 
anställda drabbas av stress och ohälsa i högre grad. Vidare menar Angelöw att det är viktigt att 
organisationer systematiskt arbetar med att utveckla hur återkoppling och feedback ständigt ska 
vara en naturlig del av arbetet. Han förklarar att det finns många sätt att visa uppskattning på, 
exempelvis uppskatta önskade beteenden och färdigheter, uppskatta initiativ och kreativitet 
samt uppskatta väl genomförda arbetsinsatser. Även att berömma sina kollegor oftare eller fira 
när en arbetsinsats gått bra är en god idé.   
 
Kaufmann och Kaufmann (2010, s 391 ff) menar att en ökad kommunikation ger ett ökat 
samarbete och förstärker det sociala samspelet på arbetsplatsen. Brist på kommunikation leder 
istället till lägre produktivitet och lägre trivsel. Att ha god kommunikation är därför viktigt både 
på arbetsplatsen såväl som i privatlivet. För att kommunikation ska kunna vara möjlig måste 
två eller fler personer vara involverade. Watzlawick et.al. (1967) menar att all kommunikation 
sker på två nivåer samtidigt, innehållsnivån och relationsnivån. Kommunikationen som sker på 
innehållsnivån är oftast verbal och är den del av kommunikationen där vi förmedlar information 
och behandlar faktiska sakfrågor. På relationsnivån förmedlar vi istället hur vi uppfattar 
varandra och hur vi vill att andra ska uppfatta oss själva. Detta förmedlar vi ofta på andra sätt 
än med ord, till exempel genom gester och blickar. Detta innebär alltså att vi kan säga en sak 
på innehållsnivån men visa något annat på relationsnivån. För att kommunikationen ska fungera 
på bästa möjliga sätt menar Waldemarson utifrån detta att vi bör “lyssnar mycket mer på det 
som inte sägs”. Hon beskriver också att en ledare bör jobba med att använda både 
innehållsnivån och relationsnivån i kommunikationen genom att “säga vad man menar och 
mena det man säger” och betonar vikten av att det som framförs på de båda nivåerna stämmer 
överens för en välfungerande kommunikation (Waldemarson 2009, s 142).  
 
Kommunikationen mellan människor är av stor betydelse för hur vi människor uppfattar 
varandra och oss själva i det sociala sammanhang vi befinner oss i. Om människor runt omkring 
oss bekräftar och uppskattar oss ger det förutsättningar för personlig utveckling och om de 
tvärtom ignorerar eller trycker ner oss kan de hämma den personliga utvecklingen. Liksom vi 
tog upp i föregående avsnitt om Karaseks och Theorell krav- kontroll- och stödmodell menar 
Waldemarson att ett gott socialt stöd från människor i vår omgivning kan fungera som ett stöd 
i svåra situationer (Waldemarson 2009, s 146).  
 
Feedback är den information mottagaren av ett budskap ger tillbaka till avsändaren, som en 
bekräftelse på hur budskapen fick mottagaren att reagera. Att ge varandra feedback på ett bra 
sätt ger förutsättningar för att öka förståelsen för varandra och förbättra relationen (Nilsson & 
Waldemarson (2016, s 82 ff). Vidare beskriver författarna tre olika former av feedback. Den 
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första rör den konkreta information vi kan ge en avsändare genom att exempelvis fråga om vi 
uppfattat de avsändaren sa på rätt sätt.  Den andra handlar om att beskriva den känslomässiga 
reaktion som ett budskap skapade hos oss. Den tredje formen är en värderande bedömning där 
vi berättar vad vi tycker om en persons prestation eller beteende i en viss situation. 
Waldemarson (2009, s 149 f) har kopplat dessa olika former av feedback till arbetslivet. I 
arbetssammanhang är den första formen av feedback när en person berättar för en kollega hur 
denne uppfattar den andres arbete i form av exempelvis arbetsuppgifter eller prestationer. Den 
andra formen handlar om när en person delger hur en kollegas handlande påverkar en själv eller 
andra på arbetsplatsen och hur detta påverkar relationen mellan kollegorna. Det tredje formen 
handlar om när en medarbetarens arbetsprestation värderas och delger huruvida denne uppfyller 
de förväntningar som finns på honom eller henne. Detta görs vanligtvis av en överordnad och 
ofta i exempelvis medarbetarsamtal. Enligt Nilsson och Waldemarson (2007, s. 114) är det 
mycket viktigt att den sista typen av feedback sköts på rätt sätt och att det finns en tillit i 
relationen för att den ska bli effektiv.  
 
Nilsson och Waldemarson (2016, s. 85) tar upp fyra kännetecken på en effektiv feedback 
nämligen att den ska vara direkt, ärlig, relevant och konkret. Detta för att den ska vara så tydlig 
som möjligt och att det ska vara enkelt för mottagaren att förstå och ta till sig av feedbacken. 
Detta resonemang stöds även av Ellis och Grimaldi (2015) då de menar att en specifik feedback 
med kärnfulla exempel ger mottagaren möjlighet att ta till sig och lära av feedbacken. 
Sammantaget är alltså bekräftelse och feedback från kollegor och ledning mycket viktigt för att 
göra tillvaron på arbetsplatsen begriplig och hanterbar för de anställda och ge dem 
förutsättningar att trivas och utvecklas (Waldemarson 2009, s 151 f).  
 
Waldemarson (2009, s 140 f) menar att bekräftelse och feedback spelar en extra viktig roll i 
tillfälliga grupper då det är ett sätt för individerna att definiera den rådande situationen och 
varandra vilket är en viktig förutsättning för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt. Enligt 
Meyerson et al. (1996) kan förtroende mellan deltagarna vara en utmaning i en tillfällig grupp 
detta dels på grund av att de inte känner varandra så bra men också då olika individer kan ha 
olika motiv till att vara med i gruppen. Vidare förklarar Meyerson att tillit till varandra är något 
som ofta byggs upp under en längre tid, i en tillfällig grupp blir det därför viktigt att gruppen 
arbetar med att bekräfta varandra och på så sätt bygga upp ett förtroende inom gruppen.  
 
Øiestad (2005, s 75 ff) menar att det krävs stort mod för att ge feedback. Hon menar att när 
människor ger feedback ger de också av sig själva då de använder sin bedömningsförmåga och 
tar initiativ gentemot någon annan genom att delge denne information som hen inte 
nödvändigtvis bett om. Att ge av sig själv, det vill säga informera andra om vad man själv 
känner, tänker och tycker menar Øiestad är något som många kan tycka är läskigt. Denna rädsla 
handlar ofta om en rädsla för vad andra människor ska tycka om oss. I och med detta menar 
författaren att många människor kan låta bli att ge feedback på grund av en oro för hur detta 
kommer att få personen själv att framstå. Øiestad menar att en god självkänsla är nyckeln, har 
man en god självkänsla innebär det att man vågar flytta fokus från sig själv till andra.  
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Øiestad (2005, s 108 ff) kopplar positiv feedback till motivation. Hon hävdar att positiv 
feedback har en positiv inverkan på självförtroendet och att ett gott självförtroende är en viktig 
del i motivation. Hon menar att motivation bygger på mening och självtillit. En person blir 
motiverad om hen gör något som känns meningsfullt för personen själv och om hen känner en 
viss tilltro till sig själv och en känsla av att hen kan bidra med något på området. Kopplingen 
mellan positiv feedback och motivation menar hon således är att positiv feedback kan hjälpa 
oss att bli medvetna om vad vi är kapabla till och på så vis förbättra vårt självförtroende. Detta 
leder i sin tur att vi blir motiverade att göra sådant som ger oss mening. Vidare förklarar Øiestad 
vikten av att chefer använder sig av positiv feedback. Hon förklarar att om de anställda får 
positiv, nyanserad och träffande feedback kan det stärka deras självförtroende vilket i sin tur 
ger dem förutsättningar att bidra med så mycket som möjligt till helheten. Dessutom tar 
författaren upp att positiv feedback även är ett sätt att bygga gemenskap och tillit mellan 
kollegor och mellan ledning och personal.  

2.6 Konflikter i organisationen 
Utifrån resultaten av Maxs egna medarbetarundersökningar kunde vi även se att flera upplever 
att det ibland uppstår konflikter på arbetsplatserna. Kaufmann och Kaufmann (2010, s. 306 ) 
tar upp oklara ansvarsförhållanden som en orsak till att konflikter kan uppstå i organisationer. 
De menar att anställda eller grupper av anställda ofta kan skylla på varandra om det inte är 
tydligt hos vem eller vilka ansvaret för arbetsuppgifter ligger. En annan vanlig orsak de tar upp 
är konflikter som uppstår till följd av uppgifter som kräver ett ömsesidigt beroende mellan 
exempelvis personer. De menar att detta kan orsaka frustrationer och stress och att det i sin tur 
leder till ett negativt samspel mellan de inblandade. Kaufmann och Kaufmann (2010, s. 306) 
skriver även om att organisationers belöningssystem kan vara en vanlig faktor i 
konfliktsammanhang. Detta i och med att olika människor har olika behov. Om personer 
uppfattar belöningssystemet som orättvist kan detta leda till negativa känslor mellan personer 
eller grupper. Kazemi och Törnblom (2009, s 49) menar att all interaktion mellan människor 
medför en risk för konflikter.  
 
Rahim och Magner (1995 refererad i Törnblom & Kazemi 2009, s 50) har identifierat fem stilar 
för konflikthantering. Den första kallas integrering och innebär ett samarbete mellan de olika 
parterna med en målsättning att komma fram till en gemensam lösning där allas intressen 
tillgodoses. Den andra kallas anpassning och där läggs fokus på likheter mellan parternas 
intressen i syfte att tillmötesgå den andra partens vilja och ståndpunkt. Den tredje kallar de för 
dominans och i denna stil gör den ena parten allt för att få sin vilja igenom utan att ta någon 
hänsyn till den andra partens intressen och önskemål. Den fjärde stilen är en undvikande stil, 
här drar individen sig undan och gör ingenting för att lösa konflikten, varken de egna eller 
motpartens intressen tillgodoses. Den sista kallas kompromiss och här ger individen mer av sig 
själv än i den dominerande stilen, men mindre än den som tillämpar anpassning. I en studie av 
Kazemi (2007) konstateras att det sätt vi löser konflikter på påverkar de anställdas välmående 
på arbetsplatsen. Studien visade att en anställd som känner sig rättvist behandlad av sin chef är 
mer benägen att använda en samarbetsorienterad konflikthanteringsstil, såsom anpassning 
medan en anställd som känner sig orättvist behandlad är mer benägen att använda en 
konkurrensorienterad stil som exempelvis dominans. Användning av samarbetsorienterade 
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strategier har en positiv inverkan på de sociala relationerna på arbetsplatsen och således även 
på de anställdas välmående.  
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3. METOD  
I följande kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att besvara våra frågeställningar. 
Inledningsvis presenterar och motiverar vi vårt val av metod. Efter det kommer en beskrivning 
av urvalsarbetet att presenteras, för att sedan efterföljas av en diskussion kring hur 
intervjuguiden utformats och hur genomförandet av intervjuerna gått till. Avslutningsvis tar vi 
upp hur vi förhållit oss till forskningsetiska riktlinjer och för en diskussion kring validiteten och 
reliabiliteten i vår undersökning.  

3.1 Val av undersökningsmetod 
Trost (2005, s 13 f) menar att en studies syfte är avgörande för vilken metod som är lämplig att 
använda sig av. Vidare menar Trost att om syftet med studien är att förstå och hitta mönster i 
ett visst fenomen ska en kvalitativ metod användas. En kvantitativ forskningsmetod används 
istället i undersökningar där syftet kräver mätningar vid datainsamlingen och statistiska 
bearbetningsmetoder, där man vill ha svar på frågor som exempelvis “Var?” eller “Hur?” Syftet 
med denna studie är skapa förståelse för Max driftledares personliga upplevelser av deras 
arbetssituation. Vi ville förstå deras sätt att resonera och hitta mönster som visade på varför de 
är mindre nöjda än övriga befattningsgrupper på Max. Därför har vi valt att använda oss av en 
kvalitativ forskningsmetod då detta ger oss rätt förutsättningar för att kunna besvara våra 
frågeställningar.  
 
Vad det gäller valet av datainsamlingsteknik har vi valt att använda oss av intervjuer. Starrin 
och Renck (1996, s 53 f) skiljer på två olika typer av intervjuer, kvalitativa intervjuer och 
kvantitativa intervjuer. Den förstnämnda används för att upptäcka, hitta mönster och förstå vad 
det är som händer, syftet är att definiera företeelser och mönster. Den senare används istället 
när man på förhand har definierade företeelser och vill undersöka omfattningen av dessa eller 
studera samband mellan dem. Då vi som nämnt är intresserade av att studera driftledarnas 
personliga upplevelser och utifrån det få förståelse för deras arbetssituation är kvalitativa 
intervjuer den intervjuform som lämpar sig bäst i vår studie.  

3.2 Urval 
Till en början var vår tanke att vi skulle intervjua driftledare från hela Sverige, men de personer 
vi slutligen intervjuade kommer från tre städer i Sverige, då vi var tvungna att göra ett urval. 
Det finns olika typer av urval och olika urval lämpar sig bäst i olika studier. För att få tag i 
intervjupersoner hörde vi av oss till Maxs HR-avdelning. De i sin tur tog kontakt med 
distriktschefer runt om i landet och frågade om det fanns driftledare som kunde ställa upp i vår 
intervju. Vi fick då namn och uppgifter till en rad driftledare som ville ställa upp och vi i vår 
tur hörde av oss till dessa för att bestämma intervjutillfälle. Eftersom Max själva har gjort ett 
urval och vi har gjort ett urval har det skett ett dubbelt urval. Från Max sida har de gjort ett 
bekvämlighetsurval.  Ett bekvämlighetsurval innebär att individer väljs utifrån de som går att 
få tag i samt kan tänka sig att ställa upp. När ett bekvämlighetsurval sker är det viktigt att vara 
medveten om att resultatets generaliserbarhet blir mycket begränsat (Jakobsson 2011, s 25).  
 
Efter att Max gjort ett bekvämlighetsurval var dags för oss att välja intervjupersoner vilket vi 
gjorde med hjälp av ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval används främst i kvalitativa studier 
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där forskaren själv bestämmer vilka personer som ska ingå i studien. Dessa personer väljs då ut 
eftersom att de exempelvis uppnår vissa kriterier eller om forskaren tror att just dessa personer 
kommer kunna berätta och ge en så bra och rättvis bild av ämnet som möjligt (Jakobsson 2011, 
s 131). Vi gjorde ett strategiskt urval då vi hade ett par kriterium för våra intervjupersoner; 
dels  skulle de såklart vara driftledare på Max, sedan ville vi helst intervjua hälften kvinnor och 
hälften män. I och med detta gjorde Max först ett bekvämlighetsurval och sedan gjorde vi ett 
strategiskt urval. Anledningen till att vi valde att intervjua fyra kvinnor och fyra män var för att 
vi var intresserade av att se om det fanns några skillnader mellan könen. Det visade sig senare 
att det inte fanns några sådana skillnader vilket är anledningen till att vi kommer därför inte 
presentera respondenternas kön i resultat och analyskapitlet.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att dessa intervjupersoner är utvalda av Max, och därmed finns en 
möjlig risk att de strategiskt valt ut personer som skulle svara på ett visst sätt när vi intervjuade 
dem. Dock tror vi att det är en väldigt liten risk att just detta skett med tanke på att den här 
undersökningen görs för att både vi och Max är intresserade av vad som gör att just driftledare 
trivs mindre bra. Det är därför inte troligt att Max gjort denna typ av strategiska val när de gav 
oss listan på driftledare som vi kunde intervjua. 
  
3.3 Utformande av intervjuguide 
Vår intervjuguide utgår från ett antal teman med färdigformulerade frågor. När vi utformade 
intervjuguiden utgick vi från vårt teorikapitel och skrivit intervjufrågor utifrån de teorier och 
fakta som tagits upp. Vi valde att ha olika teman inom intervjun, dessa var: bakgrundsfrågor, 
driftledarrollen, arbetsbelastning, motivation, samarbete och kommunikation samt övrigt. Efter 
detta formulerade vi ett antal frågor under varje tema. På detta sätt kunde vi försäkra oss om att 
de frågor vi ställde till våra respondenter var förankrade till relevant teori. Vi skrev cirka fem 
till sju intervjufrågor under varje tema. Då ingen av oss är vana intervjuare kändes det bra att 
kunna ta hjälp av en välskriven intervjuguide med många frågor att utgå ifrån. Frågorna var 
relativt öppna och gav respondenterna frihet att själva formulera sina svar. Detta då vi, som 
tidigare nämnt, valde att göra intervjuer för att få en större och djupare förståelse varför 
driftledare upplever sin roll som de gör. 
 
En intervju har olika grad av standardisering. Standardisering innebär i vilken grad 
intervjusituationen och frågorna är densamma i de olika intervjuerna (Trost 2005, s 19). I en 
standardiserad intervju ställs exakt samma frågor, i samma ordning till samtliga respondenter. 
Då är det hög grad av strukturering. En intervju som är helt standardiserad ger en väldigt liten 
möjlighet för respondenten att svara öppet och fritt, ett vanligt exempel är att en helt 
standardiserad intervju fungerar som en muntlig enkät; frågorna ställs i samma ordning och det 
finns svarsalternativ (Patel & Davidson 2011, s 76). I en icke-standardiserad intervju med låg 
strukturering är frågorna istället anpassade till intervjupersonen, frågorna formuleras under 
intervjuns gång och ställs inte i en specifik ordning (Patel & Davidson 2011, s 75 f). Vi har valt 
att göra semistrukturerade intervjuer. Enligt Patel och Davidson (2011, s 82) har 
semistrukturerad intervju i förväg uttänkta teman och frågor men att respondenten har stor 
möjlighet att utforma svaren själv. Detta anser vi var den bäst lämpade intervjuformen då vi 
ville ge våra respondenter frihet i att själva utforma sina svar men samtidigt se till att leda in 
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samtalet på de ämnen som är relevanta för vår studie. Vi har således ställt samma frågor till 
samtliga respondenter men på lite olika sätt och i olika ordning. 
 
Efter att vi utformat vår intervjuguide gjorde vi en pilotstudie på en vän som tidigare arbetat 
inom restaurangbranschen. En pilotstudie är när intervjuguiden testas för att kontrollera att den 
fungerar som den ska. Den är då inte med i själva studien utan ses enbart som en testintervju 
(Jakobsson 2011, s 106).  Detta gjorde vi för att säkerställa att våra intervjufrågor fungerade 
bra och var relevanta. Efter pilotstudien gjorde vi några justeringar innan vi började med de 
riktiga intervjuerna.  

3.4 Datainsamling 
Vi gjorde åtta intervjuer, varav fyra var med kvinnor och fyra med män. Samtliga var i åldrarna 
19-24 år och arbetar som driftledare på olika restauranger. Hälften av intervjuerna gjordes 
“ansikte mot ansikte”, där vi besökte driftledarnas arbetsplatser. Övriga intervjuer hölls över 
telefon. Vi båda deltog vid samtliga intervjuer men vi turades om att leda och vara drivande i 
intervjuerna. Den av oss som inte var ledande i intervjun var med under intervjutillfället men 
ställde främst frågor om det var något viktigt som den andra personen inte fått med. När vi hade 
gjort åtta intervjuer kände vi att samtliga respondenter svarade relativt lika på våra frågor och 
vi prioriterade därför att lägga mer tid på att analysera det material vi redan fått istället för att 
samla in mer material. Vi ansåg att vi hade det material vi behövde för att kunna besvara våra 
frågeställningar. Vi började känna igen svaren och uppfattade att vi inte fick ut ny information 
från de senare respondenterna, vi uppnådde en viss grad av mättnad. Att uppnå mättnad innebär 
just att ny datainsamling inte längre för studien framåt eller till nya resultat och därför väljer 
forskaren att inte fortsätta med datainsamling (Jakobsson 2011, s 94).  
 
Trost (2005, s 53 f) menar att det är upp till var och en att välja om intervjun ska spelas in eller 
ej och att det finns både fördelar och nackdelar med inspelning. Han talar om att det positiva 
aspekterna med inspelning är att det går att lyssna på intervjuerna flera gånger efteråt, det går 
även att lyssna på tonfall. Det går att lyssna ordagrant vad som sagts och därmed försvinner 
risken att citera en respondent fel. Dessutom är det av god idé att lyssna och transkribera mellan 
varje intervju för att  själv höra vad man gjort bra samt mindre bra under intervjutillfället. Vi 
valde att spela in samtliga intervjuer med hjälp av en inspelningsapp för att ha möjlighet att 
lyssna och citera våra respondenter i efterhand. Vi valde även att göra detta för att fullt ut kunna 
fokusera på vad intervjupersonerna sa och därmed ställa relevanta följdfrågor, något vi tror 
hade varit svårare om vi samtidigt skulle fört anteckningar istället för att spela in hela 
intervjuerna. Då vi inte är så vana intervjuare var det dessutom utvecklande för oss att kunna 
lyssna på oss själva mellan varje intervju och lära oss av det.  Även Lantz (2007, s 106) menar 
att det är svårt att ställa frågor, lyssna på svaren och samtidigt anteckna. Dessutom förklarar 
hon att i och med att det inte är möjligt att skriva ner allt som sägs kommer den som för 
anteckningar välja ut vad som är viktigt utifrån sin egen förförståelse, vilket påverkar 
objektiviteten.  
 
Intervjuerna tog mellan 35-50 minuter vilket var vad vi hade räknat med. Efter varje intervju 
transkriberade vi dessa. Detta gjorde vi tätt inpå själva intervjun för att vi så gott som möjligt 
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skulle komma ihåg hur respondenterna svarat på de olika frågorna. Trost (2005, s 74) förklarar 
att det är bra att titta intervjupersonen i ögonen, detta både för att det hör till vår kultur att det 
är så vi gör när vi talar med någon, men också för att det visar på intresse för vad respondenten 
har att säga. Dessutom kan det verka som att intervjuaren är generad om hen undviker att titta 
personen i ögonen, då detta stör kontakten. Detta var också en av anledningarna till att vi 
använde oss av en inspelningsapp då vi därmed kunde titta personerna i ögonen och inte ständigt 
behövde anteckna.   
 
Vi gjorde som tidigare nämnt semistrukturerade intervjuer, med en person i taget. Vi försökte 
ställa relativt öppna frågor utan att leda in dem på något specifikt ämne, då vi är intresserade 
av att ta reda på deras upplevelse av rollen. Som intervjuare är det viktigt att inte ställa frågor 
som leder svaren i en viss riktning (Svensson & Starrin 1996, s 62). Vi tänkte ständigt på att 
inte ställa ledande följdfrågor. Då vi ville ha svar på en del frågeställningar föll det sig dock 
naturligt att vi utgick från vår intervjuguide och därmed ställdes vissa frågor till samtliga av 
våra respondenter.  
 
Trost (2005, s 44) diskuterar vikten av platsen en intervju sker på. Han menar att det är viktigt 
att miljön är så ostörd som möjligt och att den intervjuade ska känna sig trygg på platsen. Vi 
vet att alla våra respondenter befann sig på sin arbetsplats när intervjuerna hölls, dock kan vi 
inte helt säkert säga att de personer vi hade telefonintervjuer med befann sig på en ostörd plats 
när vi intervjuade dem. De intervjuer som skedde ansikte mot ansikte hölls på respondenternas 
arbetsplatser, det vill säga på restaurangerna. Enligt Trost (2005, s 44) är risken stor för 
störningsmoment om en intervju sker på den intervjuades arbetsplats. För att minimera den 
risken höll vi intervjuerna på restaurangernas kontor och stängde dörren. En gång råkade en 
kollega till en av våra respondenter komma in under intervjun, detta medförde ett kortare 
avbrott i intervjun då vi tvingades förklara vad vi gjorde. Kollegan lämnade snabbt rummet och 
vi tror inte att detta påverkade intervjun i någon betydande utsträckning. Att vi befann oss på 
respondenternas arbetsplatser och att risken fanns att kollegor skulle dyka upp och höra delar 
av intervjun, medför ytterligare en aspekt som skulle kunna påverka reliabiliteten i vår studie. 
Detta i och med att det finns en risk att våra respondenter inte vågade öppna upp sig och vara 
helt ärliga i sina svar om de var rädda att kollegor eller chefer skulle höra dem. Vår uppfattning 
är dock att respondenterna inte hämmades av detta då vi, som nämnt, befann oss i enskilda rum 
och risken att någon skulle komma in var låg. 

3.5 Forskningsetik     
Kvale och Brinkmann (2009, s 78 f) menar att forskarens ansvar gällande etik är särskilt viktig 
i studier som grundas på intervjuer. Detta då resultatet i hög grad påverkas av forskaren själv. 
Då etiska dilemman kan uppstå genom hela studiens gång menar författarna att det är av största 
vikt att forskaren tänker igenom vilka etiska frågor som kan komma att bli aktuella redan i 
förhand. 
 
I arbetet med denna uppsats har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Vetenskapsrådet tar i skriften “Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning” upp forskningskravet och individskyddskravet 
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(Vetenskapsrådet). Forskningskravet innebär att forskning ska bedrivas, att den ska inriktas på 
väsentliga frågor och att den ska hålla hög kvalitet. Samtidigt finns individskyddskravet som 
innebär att samhällets medlemmar har ett skydd mot otillbörlig insyn i deras liv och att de inte 
får utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkningar. Dessa två krav ska 
alltid vägas mot varandra när forskning utförs. Vidare har Vetenskapsrådet formulerat fyra 
huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet handlar om att de som berörs av en forskningsstudie, exempelvis deltar i en 
undersökning, ska informeras om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att de som deltar 
själva ska få bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet är ett krav på att alla 
uppgifter om deltagarna i en studie ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få 
tillgång till dem. Det sistnämnda, nyttjandekravet handlar om att den information som samlas 
in om deltagarna i en studie endast får användas i forskningsändamål.  
 
Vi var noga med att informera våra respondenter om alla dessa aspekter Vi skickade inte ut 
något missivbrev till våra respondenter. Istället började vi alla våra intervjuer med att kort 
berätta om dessa krav och hur vi förhåller oss till dem. Vi förklarade syftet med intervjun, enligt 
informationskravet. Enligt samtyckeskravet talade vi om att det var frivilligt att delta, att de inte 
behövde svara på alla våra frågor om de inte ville och att de när som helst fick avbryta intervjun. 
Vidare förklarade vi, att i enlighet med konfidentialitetskravet, kommer inga andra än vi som 
gjort denna studie ta del av materialet från intervjuerna och att det inte kommer att vara möjligt 
för andra att se vem som sagt vad i det presenterade resultatet av studien. Slutligen berättade vi 
att materialet kommer att användas till just denna studie och att det sedan kommer att raderas i 
enlighet med nyttjandekravet.  
 
Att hantera materialet från våra intervjuer konfidentiellt och att se till att det inte går att 
identifiera enskilda individer har varit särskilt viktigt för oss. Detta i och med att vi gör denna 
undersökning för Max och kommer att presentera resultatet för deras HR- avdelning. Det är 
möjligt att respondenterna känner att de kan berätta mer öppet om sin arbetssituation för oss 
som är externa än vad de hade velat göra för sina chefer. För studiens skull är detta förstås bra 
då vi vill ha så ärliga svar och därmed ett så ärligt resultat som möjligt, men det ställer också 
krav på oss att vi hanterar informationen på rätt sätt. När vi informerade respondenterna om 
detta var vi också noga med att påpeka att studien görs för driftledarnas skull och att det därmed 
skulle gynna dem att vara så ärliga som möjligt i sina svar.  

3.6 Databearbetning och analys 
Efter varje genomförd intervju transkriberade vi materialet. Vi skrev ner materialet ordagrant, 
med undantag för några korta stycken där respondenten kom in på, för vårt problemområde, 
helt irrelevanta sidospår. Detta markerades då i texten så att vi kunde gå tillbaka och lyssna på 
inspelningen om vi hade känt ett behov av det. Vi sparade alla ljudfiler från intervjuerna tills 
det att arbetet med uppsatsen var helt klart för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på dem 
vid behov. Anledningen till att vi valde att spela in och transkribera våra intervjuer var 
framförallt att vi ville ha möjlighet att fullt fokusera på intervjun och på våra respondenter under 
själva intervjutillfället. Vårt analysarbete av materialet började direkt efter att vi genomfört vår 
första intervju. När vi transkriberade materialet skrev vi även ner de tankar vi fick utifrån 
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intervjun för att kunna gå tillbaka och följa hur våra tankegångar, våra begrepp och vår analys 
utvecklats. Corbin och Strauss (2015, s 106 f) tar upp memoanteckningar som ett viktigt 
analysredskap. De beskriver memoanteckningar som en slags teoretiska anteckningar som 
används för att kommunicera med materialet och för att föra analysen framåt. Patel och 
Davidson (2011, s 120 f) menar att det är en god ide att göra löpande analyser i kvalitativa 
studier då det kan ge idéer om hur arbetet bör fortsätta. Detta gör det även möjligt för den som 
utför studien att lära av tidigare intervjuer och göra ändringar om man upplever att något 
missförstås eller liknande.  
 
När vi genomfört och transkriberat samtliga intervjuer skrev vi ut materialet för att lättare kunna 
arbeta med det. Vi läste igenom det transkriberade materialet grundligt flera gånger, antecknade 
de tankar vi fick i marginalen och läste även igenom de anteckningar vi gjort tidigare efter 
intervjutillfällena. När vi bearbetade materialet har vi valt att använda oss av ett grounded 
theory-inspirerat arbetssätt. Enligt Corbin och Strauss (2015, s 11) är gruonded theory en bra 
analysmetod i kvalitativa studier då den ger forskaren möjlighet att studera insamlat material 
utifrån olika synvinklar och på så sätt kunna utveckla omfattande förklaringar. Metoden gör det 
möjligt att se bortom det kända och på så vis nå fram till nya teorier eller nya förklaringar till 
kända problem. Vi gick igenom texten och markerade relevanta begrepp och citat och satte 
koder på dem. Vi gick sedan igenom materialet igen och sökte efter kopplingar mellan 
begreppen och citaten. Detta ledde oss fram till sex teman; motivation, stress, arbetskrav och 
egenkontroll, stöd från kollegor, återkoppling och konflikter. På detta sätt kunde vi sortera 
materialet och få en tydligare bild av respondenternas tankar kring de olika områdena. Vi 
studerade sedan materialet kategori för kategori, sökte efter mönster i citaten från 
respondenterna och de anteckningar vi skrivit under arbetsprocessens gång och kopplade detta 
till den teori vi använt oss av. Detta ledde oss slutligen fram till svar på våra frågeställningar.  
 
För att förtydliga hur kodningen har gått till presenterar vi här två exempel på detta. Citatet; 
”Ja det tycker jag annars hade det varit fruktansvärt tråkigt om man bara hade gjort samma 
sak hela tiden och inte hade fått utvecklas” fick koden ”utveckling”. Citatet; ” Bara att veta att 
ingen dag är likadan är roligt” fick koden ”variation”. Koderna ”utveckling” och ”variation” 
placerade vi sedan under temat ”motivation”.  

3.7 Metoddiskussion 
Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp inom vetenskapsteorin och handlar om kvalitén 
i studier. Begreppen härstammar från kvantitativ forskning men de går att tillämpa även på 
kvalitativa studier, innebörden blir då dock inte densamma (Trost 2005, s 113). I kvalitativa 
studier talas det framförallt om validitet. Validiteten i en kvalitativ studie, handlar till skillnad 
från i en kvantitativ studie, inte endast om datainsamlingen. I kvalitativa sammanhang handlar 
validitet om hela forskningsprocessen och en god validitet bör eftersträvas i arbetsprocessens 
alla delar. I och med att varje kvalitativ forskningsprocess i stor utsträckning är unik är det 
viktigaste när man talar om validitet i kvalitativa studier att det finns en transparens i hur 
forskningsprocessen gått till. Den som tar del av resultaten ska på så vis kunna följa hela 
processen och själv kunna bilda sig en uppfattning om hur forskaren har gått tillväga i arbetets 
alla delar (Patel & Davidson 2011, s 105ff). I en kvalitativ studie är det ofta möjligt att ha en 
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flexibel arbetsprocess där man exempelvis kan ändra eller lägga till frågor i intervjuerna om 
man upptäcker att det behövs. Att ha öppna frågor där man tillåter respondenterna att själva ta 
upp det som de anser är viktigt kan också medföra en högre validitet. Detta då respondenterna 
själva på så sätt kan bidra med förklaringssätt som forskaren själv inte har tänkt på (Larsen 
2009, s 8).  
 
Vad det gäller reliabiliteten så handlar det i kvantitativa studier om att en undersökning ska få 
samma resultat om den genomförs flera gånger, det kan sägas vara ett mått på hur väl en 
mätning motstår slumpmässiga inflytanden. Detta beror på att det inom kvantitativ 
forskningstradition antas finnas en absolut sanning och att man genom en studie vill komma så 
nära denna som möjligt  (Patel & Davidson 2011, s 103 ff). Kvalitativ forskningstradition skiljer 
sig väsentligt från kvantitativ i detta avseende. Inom kvalitativ forskning är målet att upptäcka, 
tolka och förstå olika företeelser och beskriva olika uppfattningar. Mot bakgrund av detta ses 
det, i kvantitativ forskning, som ett tecken på låg reliabilitet om exempelvis en person intervjuas 
flera gånger och respondenten ger olika svar (Patel & Davidson 2011, s 105). Trost (2005, s 
112) menar att om man ser det på detta sätt i en kvalitativ intervju innebär det att människan 
måste ses som en statisk varelse som ej ändrar uppfattning, åsikter eller beteenden. Ser man det 
istället som att människan är föränderlig kan anledningen till att svaret blir olika vara att 
personen i fråga har ändrat uppfattning eller lärt sig något sedan den tidigare intervjun. Således 
handlar reliabilitet i kvalitativa sammanhang snarare om att fånga den unika situation som varje 
intervjutillfälle är (Patel & Davidson 2011, s 106). 
 
Patel och Davidson (2011, s 107 f) tar upp några problem gällande validitet i kvalitativ 
forskning. Bland annat menar de att det är vanligt att forskaren påverkar det insamlade 
materialet i transkriptionsprocessen. Det kan exempelvis handla om en lockelse att göra om 
meningar så att de blir mer grammatiskt korrekta men också det faktum att saker som 
respondentens betoningar, gester och mimik försvinner när materialet omvandlas till text. I 
detta avseende är det framförallt viktigt att forskaren är medveten om, och reflekterar kring, hur 
materialet hanteras och vilka konsekvenser det kan få. I och med att stort fokus ligger på 
tolkningar i kvalitativa studier tar författarna även upp att det är viktigt att forskaren visar vad 
som ligger bakom de tolkningar hen gjort och på så vis ge läsaren av studien en möjlighet att 
själv avgöra trovärdigheten i dem. I en studie grundad på intervjuer kan detta exempelvis handla 
om att det ska finnas en bra balans mellan citat och forskarens egna reflektioner.  
 
För att försöka uppnå så hög kvalitet som möjligt i vår studie var vi noga med att läsa in oss 
ordentligt på den teori som var relevant för vår studies syfte som ett första steg i 
arbetsprocessen. När vi gjort det använde vi vårt teorikapitel och formulerade vår intervjuguide 
utifrån detta. På så vis försäkrade vi oss om att de frågor vi ställde i våra intervjuer var kopplade 
såväl till teorin som till vårt syfte och våra frågeställningar. I detta kapitel har vi utförligt 
förklarat hur vi gått tillväga i allt från utformande av intervjuguide och urval av respondenter 
till hur själva intervjuerna gick till och hur de slutligen analyserades. Detta för att du som tar 
del av denna uppsats ska kunna bilda din egen uppfattning om studiens kvalitet. Som tidigare 
nämnts var vi båda närvarande vid samtliga intervjuer och vi har även analyserat materialet 
tillsammans. Detta betyder att vi båda har hört och analyserat respondenternas svar och vi har 
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därmed kunnat diskutera hur vi uppfattade de olika svaren. Detta medför en minskad risk att 
materialet tolkas alltför subjektivt. Trost (2005, s 46) menar att det kan vara bra att vara två 
intervjuare då det ofta leder till bättre förståelse och större informationsmängd. En förutsättning 
för detta är dock att intervjuarna är samspelta. Detta anser vi att vi är då vi känner varandra 
väldigt väl och även har utfört intervjuer tillsammans tidigare. Dessutom planerade vi hur vi 
skulle genomföra intervjuerna noga innan vi höll dem. Vi bestämde exempelvis att en av oss 
skulle vara ledande i intervjun, detta bland annat för se till att vara samspelta. Vad det gäller 
transkriptionsprocessen så var vi noga med att transkribera intervjun i direkt anslutning till att 
den genomförts. Anledningen till detta var att vi då kunde minnas hur personerna hade sagt det 
de sa och inte endast vad de sa. I analysen har vi eftersträvat en noga avvägd balans mellan våra 
egna tankar och reflektioner och citat från respondenterna så att det blir tydligt för läsaren vad 
våra resonemang är grundade på. 
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4. ANALYS OCH RESULTAT 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för resultatet av vår studie. För tydlighetens skull 
kommer vi att presentera resultatet utifrån våra tre frågeställningar; Hur upplever driftledarna 
sin arbetssituation? Vilka faktorer påverkar hur de upplever sin arbetssituation? Hur skulle 
deras arbetssituation kunna förbättras? Genom att koppla vårt insamlade material till den 
presenterade teorin kommer vi besvara dessa frågeställningar. Våra resonemang illustreras även 
med citat från våra respondenter.  
 
Det finns flera likheter mellan våra åtta respondenter. Alla är unga, är mellan 19 och 24 år och 
beskriver sig själva som utåtriktade, hjälpsamma och positiva personer. De har haft rollen som 
driftledare i ett till två år. Vi tycker att vi har hittat mönster i det som respondenterna berättar 
som har lett oss fram till svar på våra frågeställningar.  

4.1 Hur upplever driftledare sin arbetssituation?  
Utifrån vår analys av materialet har vi kommit fram till att våra respondenter överlag har en 
positiv upplevelse av sin arbetssituation. De känner inte att stress påverkar dem på ett sätt 
som leder till negativa konsekvenser. De känner en stark socialt stöd från kollegor och chefer 
emellan som har en stor positiv inverkan på arbetssituationen i stort. De anser att de konflikter 
som uppstår löses på ett bra sätt och de känner sig motiverade på arbetet. Vi kommer nedan 
att presentera driftledarnas upplevelse av sin arbetssituation utifrån dessa fyra teman.  
 

•   Stress 
•   Socialt stöd 
•   Konflikter  
•   Arbetsmotivation 

4.1.1 Driftledarnas upplevelse av stress  
Innan vi påbörjade intervjuerna hade vi som nämnt tagit del av Maxs egna 
medarbetarundersökningar där resultatet visade på att många anställda ansåg att det var hög 
arbetsbelastning. Detta var något vi misstänkte hörde ihop med bland annat stress. Våra 
respondenter höll med om att det är ett arbete där stress är oundvikligt, att stress är något de 
känner näst intill varje dag. Samtidigt berättade alla intervjupersoner att det är en stress de ofta 
gillar, att det sällan är för mycket stress utan att det i de allra flesta fall är hanterbart. Vår 
uppfattning är att alla dessa personer gillar att arbeta under högt tempo, de verkade gilla att 
ständigt ha något att göra under arbetspasset och att den stress de upplever till stor del är positiv 
stress. I följande citat ser vi exempel på hur intervjuperson 1 och 3 resonerar kring stress och 
att de ofta anser det som något positivt: 
  

Alltså jag tycker ju om det. Det är ju därför det passar för mig med ett sådant jobb. Jag trivs med lite 
stress och då känner jag att jag blir bättre på mitt jobb. Och jag tycker att det är jätteroligt med lite 
stress, sen finns det ju lite och mycket stress och här är det ju oftast en bra nivå. Det händer ju att 
det kommer veckor när det blir way för mycket men det är oftast bara en vecka eller så. 
(Intervjuperson 1) 
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Alltså stress är ju något du upplever när du känner att du inte har kontroll, att jobba snabbt det är ju 
en form av stress men det är den positiva aspekten skulle jag säga för att jobba snabbt det är ju något 
jag förväntas göra för att kunna möta de kravbilder jag har någonstans och stress skulle jag bara säga 
att det övergår till när jag inte har kontroll. (Intervjuperson 3) 

  
Trots att det finns positiva aspekter med stress tar respondenterna även upp baksidan av stress. 
Många förklarar att även om större delen av arbetspassen inte innehåller för mycket stress, finns 
det ändå vissa tidpunkter eller tillfällen när det är ovanligt mycket gäster och då känner 
arbetstagarna av den negativa stressen. Många berättar att de då och då känner att de upplever 
för mycket stress under arbetstid. De menar att ibland blir det för mycket att göra och 
intervjuperson 7 berättar att hen då brukar “stanna upp och ta tio sekunder och strukturera mig 
istället för att skopa vatten över båten med händerna”. Forskare är eniga om att stress kan 
medföra både negativa och positiva konsekvenser, beroende på i vilket utsträckning vi känner 
av stress. Den uppfattning vi får är att det händer att respondenterna känner sig stressade ibland, 
men att det ändå är i den mån att situationen är kontrollerbar. Kaufmann & Kaufmann (2010, s 
295 ff) menar att en följd av för mycket stress och för hög påfrestning exempelvis kan leda till 
lägre prestationsförmåga och att missnöje på arbetsplatsen. Vi upplever inte att driftledarna 
känner en så pass stor stress att det har lett till några negativa konsekvenser på arbetsplatsen.  
  
Ofta verkar det vara stressigt en kortare period som snabbt går över, och bortser driftledarna 
från den korta perioden ser många den stress de upplever som något positivt. Respondenterna 
verkar ha lärt sig hur det ska hantera en stressig situation och därmed blir tillfällena som är 
stressiga färre. Intervjuperson 6 förklarar: ”Att det löser jag, att jag av erfarenhet har märkt att 
det kommer lösa sig, till slut, på slutet av dagen är det löst och det kommer bli bra. Att prioritera 
rätt, det är också väldigt en lättnad, att välja rätt”. 
  

Nej men jag försöker vara jättepositiv och det är inte så mycket mer vi kan göra än att bara köra på 
och fortsätta jobba liksom. Och sen ja man är liksom, man ger bra feedback till personalen att de 
gör bra ifrån sig och sen går jag in på kontoret eller in i frysen och bara andas och så. Och sen går 
jag tillbaks och tar en kopp kaffe. (Intervjuperson 1) 
  
Och det sämsta är väl att stressfaktor är väl en del men jag känner ändå att man kan ta hjälp av andra 
att minska stressen om man planerar och utför sitt arbete korrekt men det är en del och sen typ att vi 
säljer så jävla mycket nu från ingenstans och då blir det ju att man får jobba lite hårdare. 
(Intervjuperson 4) 

  
En av respondenterna pratade mycket om att hen upplevde betydligt mycket mer stress när hen 
var ny som driftledare. Att det kändes omöjligt att hinna med de arbetsuppgifterna som 
förväntades, men när personen ifråga nu arbetat i cirka ett år och kommit in i rollen som 
driftledare menar hen att det inte är några problem. Respondenten berättar att det nu sällan är 
stressigt överhuvudtaget och att det i sådana fall är något positivt. Hen upplever även att det 
inte är särskilt mycket mer stress att arbeta som driftledare än vad det var i hens tidigare roll, 
men tillägger också att det kan ha att göra med att hen är så van med den nuvarande rollen samt 
de tillhörande arbetsuppgifterna. 
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I början tyckte jag att det var skitstressigt, speciellt på morgonen när man ska hinna öppna och göra 
allt på två timmar och sen ska allt vara klart, det kände jag var omöjligt. Men sen när man gjort det 
några gånger så funkar det hur bra som helst, det är inga problem. (Intervjuperson 8) 
  

En annan driftledare har däremot en annan uppfattning. Hen menar att det var mindre stressigt 
att arbeta som medarbetare (rollen hen hade innan hen blev driftledare). När vi frågar 
intervjuperson 6 om hen upplever mer eller mindre stress nu när hen är driftledare får vi svaret: 
“Mycket mer stress nu. Ju högre upp ju mer stress blir det ju, på grund av ansvaret”. 
Upplevelsen av stress är självklart individuell och uppfattas olika av alla individer. Precis som 
Kaufmann & Kaufmann (2010, s 295 ff) beskriver är det upp till var och en att göra en tolkning 
av situationen. Just därför kan samma situation uppfattas olika beroende på vilken person som 
utsätts för den. I exempelvis detta fall kan ju intervjuperson 6 ha upplevelsen att det är betydligt 
mer stressigt att vara driftledare än medarbetare just eftersom att det finns fler ansvarsområden 
och fler arbetsuppgifter ska bli gjorda. Detta kan vara något i sig som leder till stress. Medan 
intervjuperson 8 möjligen enbart blir mer prestationsinriktad och lösningsorienterad ser ju då 
inte detta som något negativt eftersom hen bara upplever de positiva aspekterna, till skillnad 
från intervjuperson 6 (Assadi & Skansén 2000, s 12). Precis som i artikeln vi har tagit del av 
om snabbmatsindustrin på Cypern tycker vi oss kunna se vissa kopplingar mellan 
respondenternas personligheter och hur stresståliga de är (Michailids & Elwkai 2003). Utifrån 
vår undersökning är det de som verkar vara mest tävlingsinriktade och ständigt vill utmanas 
som även verkar vara de personer som är mest stresståliga. 
  
Det finns många faktorer som kan leda till stress, och därmed leda till negativa konsekvenser 
för både individen och organisationen. Har organisationen anställda som mår bra och som inte 
upplever sin arbetssituation alltför stressig gynnar det inte bara personerna ifråga utan som sagt 
organisationen i helhet. Att de anställda trivs och har en god psykosocial arbetsmiljö 
skapar även förutsättningar för att minska sjukfrånvaron, undvika samarbetsproblem och få 
dem att prestera bättre i arbetet (Kaufmann & Kaufmann 2010, s 296 ff). Därför anser vi att det 
är viktigt att främja en god arbetsmiljö, där stressnivån är av stor betydelse. 

4.1.2 Driftledarnas upplevelse av socialt stöd  
 
Utifrån vad våra respondenter berättat är det tydligt att samtliga känner att de har ett gott socialt 
stöd och att de anser att detta är mycket viktigt. Intervjuperson 2 berättar:  
 

Det är en väldigt öppen arbetsplats, så känner jag att jag behöver ha stöd så säger jag bara det. För 
alla är väldigt öppna med att alla ska må bra. Så vi tar väldigt hårt på att alla ska må bra så att vi har 
mycket stöd från varandra. (Intervjuperson 2) 
 
Om jag känner att det till exempel varit jättemycket och att det varit jättemycket stress, och jag vill 
vila lite, ta lite vatten eller frisk luft så är de väldigt förstående, det uppskattar jag. (Intervjuperson 
6) 
 
Det funkar bra. Jag tror att det kommer med den här kompisgrejen, man vill hjälpas åt. Man skulle 
inte lämna någon liksom. Om man slutar och ska gå hem och så ser man att ens kompis håller på att 
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bli helt överkörd då stannar man kvar och hjälper till. Det handlar om att ge och ta så det fungerar 
väldigt bra med samarbetet. (Intervjuperson 3) 

 
Samtliga driftledare upplever att de känner ett socialt stöd från sina kollegor och chefer. Alla 
intervjupersoner uttrycker sig på ett sådant vis som tyder på att bra kollegor är något de värderar 
högt i deras arbete och att de är mycket nöjda över hur deras relation med sina kollegor ser ut 
idag. Nedan följer fyra citat som visar på respondenternas upplevelser kring deras relation till 
sina kollegor:  
 

Jag har en jättebra relation till mina kollegor. Vi träffas även privat, jobbar tillsammans och liksom.. 
man anstränger sig lite extra när man jobbar med någon som man känner bra. (Intervjuperson 7) 
 
Relationen till mina kollegor är bra, den är nästan lite för bra här hos oss tror jag för vi har blivit 
som en stor kompisgrupp. (Intervjuperson 3) 
 
Det känns som att alla jobbar tillsammans, man jobbar inte en och en. Det är något som jag tycker 
gör det roligare. Kollegorna har stor roll faktiskt. (Intervjuperson 4) 
  

Precis som flera intervjupersoner berättar och som citaten ovan visar på, umgås många av 
driftledarna även med varandra privat och trivs bra med att arbeta tillsammans. Alla våra 
respondenter berättar att de står varandra nära och många av dem menar att detta är en fördel i 
arbetet. De beskriver en arbetsplats med mycket god stämning, där de får stöd av varandra och 
har roligt under sina arbetspass. Samtliga respondenter var mycket positiva till sina kollegor 
och ansåg att de hade en bra relation till alla. Ett område som återkommer hos flera respondenter 
är att jobbet i sig ibland kan vara tufft, men att kollegorna gör det lättare för dem att gå till 
arbetet. Eftersom de blivit så pass bra vänner även på ett privat plan menar många att de ofta 
arbetar extra hårt och anstränger sig extra mycket, just eftersom de vill underlätta för sina 
vänner. Alla våra intervjupersoner ansåg att kollegorna är en stor bidragande faktor till varför 
de trivs bra. Det behöver inte nödvändigtvis vara kollegorna som gör dem motiverade under 
arbetspasset, men att ha ett socialt stöd och känna sig trygg med de människor som man arbetar 
med ansåg alla vara viktigt. Detta stämmer väl överens med Karasek och Theorells (1990, kap 
2) resonemang om hur socialt stöd från exempelvis kollegor och chefer kan påverka anställdas 
upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. De menar att om en anställd känner stöd så kan 
detta minska risken för att en anställd i ett arbete som ligger långt ut på stressdiagonalen 
påverkas negativt av detta.  Det är många forskare som är eniga om att ett socialt stöd kan 
motverka bland annat stress och bidra till en god psykosocial arbetsmiljö (Von Schéele 1992, s 
17 ff).  

4.1.3 Driftledarnas upplevelse av konflikter  
Utifrån intervjuerna vi höll framgick det att vissa driftledare upplever mer konflikter på sin 
arbetsplats än andra. Eftersom samtliga intervjupersoner arbetar på olika restauranger är det 
självklart att det finns olikheter från restaurang till restaurang. En del menade att konflikter är 
något som är svårt att undvika och som de stöter på då och då. Andra berättade att konflikter är 
något de sällan varit med om på Max. Det alla respondenter var överens om var att när det väl 
uppstår konflikter hanteras dessa på ett bra sätt och de hjälps åt att reda ut problemet. Nedan 
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följer några citat från de intervjupersoner som knappt upplevde några konflikter alls. 
Intervjuperson 7 berättar: “ Nej det har varit väldigt konfliktfritt på senaste tiden faktiskt”.  
 

Alltså vi har knappt några konflikter. Nästan inget faktiskt. Det var tydligen mer förr, då var det folk 
som vägrade prata med varandra och hade sig men så har vi det inte nu. Men det är väl för att de 
flesta är vänner på utsidan också. (Intervjuperson 2) 
 
Vi alla har ju en jargong mot varandra, den är väldigt glad och vi skämtar, och vi skämtar ibland om 
gäster, det är väldigt mycket positivt. Och det är väldigt väldigt sällan det uppstår konflikter. 
(Intervjuperson 6) 

  
Dessa personer var väldigt nöjda med att det sällan uppstod konflikter på deras restaurang. De 
upplevde en, för det mesta, konfliktfri arbetsplats och detta mycket tack vare att de har en sådan 
bra relation kollegorna emellan samt att de anser att de har god kommunikation. Det var jämnt 
fördelat mellan restaurangerna om hur många som upplevde konflikter på arbetsplatsen. Hälften 
ansåg att det nästan var konfliktfritt medan den andra hälften ansåg att det uppstod konflikter 
oftare. Intervjuperson 3 berättar: “Ja jo men konflikter dyker ju alltid upp. Det tror jag kan vara 
svårt att undvika”.  Gemensamt för alla intervjupersoner är att de berättar att när konflikten väl 
uppstår är det något de försöker lösa direkt. Många respondenter talar om öppen och rak 
kommunikation, vilket gör det naturligt att prata om problemet och därigenom lösa konflikten. 
Följande citat är några beskrivningar på hur driftledare hanterar konflikter:  
 

Mycket beror på vad det var för konflikt som uppstod, om det bara var munhugg mellan två 
medarbetare så väntar man till den ruschen är över och sen tar man bak båda två till kontoret och 
förklarar för dom att så här uppträder man inte på en arbetsplats, ni får hålla en god ton mot varandra, 
på jobbet beter vi oss inte hur som helst och skriker på varandra (Intervjuperson 7) 
 
Alltså som chef har du ändå ett ansvar att det inte ska gå ut över driften men absolut att ibland får 
man ju kliva in. Då försöker jag väl få en överblick vad det är som har hänt. Och sen om det är något 
allvarligt så får man ta undan personen och prata. Man får väl se hur allvarligt det är och vad man 
ska ta till för åtgärd. (Intervjuperson 4) 
 
Om konflikten är mellan medarbetare går de först till mig eller någon annan driftledare och berättar 
vad som har hänt. Om inte jag eller de andra driftledarna kan lösa det måste vi ta det med biträdande 
eller restaurangchef. Men oavsett hur liten konflikten än är tar vi den alltid med restaurangchefen så 
de får veta vad som händer på jobbet. (Intervjuperson 5) 

 
Utifrån det våra respondenter har sagt gällande konflikter får vi intrycket av att konflikter inte 
verkar vara ett stort problem, på någon av restaurangerna. Det uppstår konflikter på en del 
arbetsplatser men driftledarna är eniga om att de alltid försöker lösa det så fort som möjligt och 
att det sällan blir en stor sak av det hela. Meyerson et. al (1996) tar upp att problem gällande 
förtroende mellan medlemmar i grupper kan uppstå om medlemmarna har olika motiv till att 
vara en del av gruppen. Detta är något som vi kan se en koppling till i relationen mellan 
driftledare och de medarbetare de är chefer över. Flera respondenter har talat om att de som 
driftledare har en annan helhetssyn på verksamheten och restaurangerna än de som arbetar som 
medarbetare. Följande citat från intervjuperson 3 visar på driftledarnas tankar gällande detta: 
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“Men jag bryr mig kanske jättemycket mer om restaurangen än vad vissa andra gör så blir det 
ju också lite en intressekonflikt där och hur vi ska lösa sådana saker tillsammans.”  
  

Vi har så mycket mer konsekvenstänk än medarbetarna har så då måste man ju, man ser saker som 
är sämre de andra. (Intervjuperson 2) 
 
Ja alltså vissa medarbetare vet jag tänker lite att nu slutar jag, nu går jag hem men som chef så känns 
det som att, jaha ska du överge oss nu när det går dåligt, om det nu går dåligt. (Intervjuperson 7) 
 
Så vi vill att det ska se ut på ett visst sätt, medan någon som jobbar väldigt lite i veckan inte bryr sig 
jättemycket om hur det ser ut, de är där för att jobba medan att vi tar det lite mer personligt tror jag. 
(Intervjuperson 5) 

 
Kaufmann och Kaufmann (2010, s 306) tar upp några vanliga orsaker till att konflikter kan 
uppstå i arbetsgrupper. Bland annat menar det att uppgifter som kräver ett ömsesidigt beroende 
från olika personer kan innebära en risk för konflikter. I driften ute i restaurangerna är alla 
anställda mycket beroende av varandra och att samarbetet fungerar bra. Arbetet kan vara 
stressigt och det är ofta ett högt tempo. Intervjuperson 5 berättar om hur en konflikt uppstått 
ute i restaurangen: “Någon konflikt har handlat om att någon har uppfattat en annan som 
otrevlig och det var ju för att vi skulle börja prata mer med varandra under stress, och då 
kommer det ut på fel sätt” Ytterligare en anledning till att konflikter kan uppstå menar 
Kaufmann och Kaufmann är om de anställda uppfattar belöningssystemet som orättvist. Flera 
av våra respondenter har berättat om att de tycker att det är orättvist att lönen är baserad på 
ålder och inte på prestation. Detta skulle kunna vara en anledning till att det händer att det 
uppstår spänningar mellan de anställda.  
 
Vad det gäller konflikthantering så är samtliga respondenter överens om att de konflikter som 
uppstår löses genom att de inblandade personerna pratar igenom konflikten, ofta tillsammans 
med en chef för att komma fram till en gemensam lösning. Detta är en konflikthanteringsmetod 
som Kazemi (2009 s 50) kallar för samarbetsorienterad konflikthanteringsmetod. Det är tydligt 
utifrån vår analys av det insamlade materialet att samtliga respondenter anser att det är en god 
stämning mellan de anställda och att de känner att de har ett stöd från såväl chefer som kollegor. 
Kazemi (2007) konstaterar i sin studie att anställda som känner sig rättvist behandlade av sina 
chefer är mer benägna att använda just samarbetsorienterade konflikthanteringsmetoder och 
detta stämmer alltså väl överens med det vi kommit fram till. 

4.1.4 Driftledarnas arbetsmotivation 
Ur materialet har vi kunnat se att något som är centralt i driftledarnas upplevelse av 
arbetssituationen är motivation. Samtliga av våra respondenter menar att det är av största vikt 
att de finns möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas som person och att driftledarrollen 
ger dem just detta. Intervjuperson 2 berättar: “Ja det tycker jag, annars hade det varit 
fruktansvärt tråkigt om man bara hade gjort samma sak hela tiden och inte hade fått utvecklas.” 
 
De faktorer som framförallt motiverar driftledarna är ansvar och utveckling och även lön. Detta 
kommer vi att gå in djupare på under rubrik 4.2. Ur materialet har vi även kunnat se att 
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motivationen hänger samman med det sociala stödet och gemenskapen i arbetsgrupperna. Flera 
uppger att det är motiverande att de gör jobbet tillsammans och att de har kul tillsammans på 
arbetet. De känner att det motiverar dem att hjälpa varandra på ett så bra sätt som möjligt. Exakt 
vad som motiverar driftledarna skiljer sig från person till person. Detta tar även Augner 2009, 
s 5 ff) upp som en anledning till att det kan vara svårt för arbetsgivare att öka motivationen hos 
de anställda, just att det är individuellt vad personer motiveras av. Borgh (2009, s 86) menar 
dock att kommunikationen och samspelet mellan individerna på en arbetsplats är det viktigaste 
för att arbetsmotivation ska råda i gruppen. Detta stämmer väl överens med det vi nämnde ovan, 
att det finns ett tydligt samband mellan driftledarnas motivation och gemenskapen i 
arbetsgrupperna.  
 
Vi ser även en tydlig koppling till Augners (2009, s 5 ff) resonemang om de tre 
huvudanledningarna till att vi arbetar. Han menar att vi arbetar för att få lön, för att känna 
tillfredsställelse från andra människor i form av exempelvis uppskattning och gemenskap och 
för att vi känner välmående när vi gör något meningsfullt. Driftledarna tar som sagt upp att lön 
är en viktig faktor till att de arbetar. De talar mycket om gemenskapen och att de hjälper och 
stöttar varandra och slutligen har, som nämnts, vår analys visat att ansvar och utvecklig är 
mycket viktigt för driftledarna. Driftledarna känner att arbetet är meningsfullt då de får dem att 
utvecklas både i arbetet och som människor.  

4.2 Vilka faktorer påverkar hur driftledare upplever sin arbetssituation? 
Vad är det då som gör att driftledarna upplever sin arbetssituation så som vi nu beskrivit ovan? 
Vad det gäller vilka faktorer som påverkar driftledarnas arbetssituation har vi kommit fram till 
att de faktorer som främst påverkar deras upplevelse av arbetssituationen är följande.  
 

•   Lön  
•   Ansvar och utvecklingsmöjligheter  
•   Arbetskrav respektive egenkontroll  
•   Feedback och återkoppling  
•   Socialt stöd 

 
4.2.1 Lön 
Samtliga av våra respondenter har svarat att de tycker att lönen är en viktig faktor för att gå till 
arbetet och att de dessutom skulle bli mer motiverade av att få en högre lön. När vi frågade om 
de skulle göra ett bättre jobb om de hade en högre lön hade de skilda uppfattningar. En del 
menar att de skulle arbeta hårdare och bättre under arbetspasset om de hade en högre lön. Men 
en del menar att en högre lön skulle göra det enklare att gå till jobbet och hålla motivationen 
uppe en tuff dag men att det dock inte hade gjort att de skulle prestera särskilt mycket bättre 
under själva arbetspasset. Det är flera av våra respondenter som svarar att de är relativt nöjda 
med hur lönen ser ut i dagsläget, men att om den varit lägre hade de inte längre kunnat stanna 
kvar och arbeta på Max. Intervjuperson 2 berättar: “Alltså hade det varit urusel lön så hade det 
ju inte gått att vara här. Jag ger ju ganska mycket och måste ju då ha en lön som matchar det”. 
Intervjuperson 3 berättar: “För mig så jobbar jag för att få pengar och ju mer jag kan få desto 
mer vill jag ha. Ingen jobbar väl gratis under en längre tid liksom”.  
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Intervjuperson 3 berättar vidare om fler faktorer som skulle göra att hen blev mer motiverad: 
“Jag hade velat ha friskvårdsbidrag och mer personalrabatt. Fler förmåner hade varit bra för att 
hålla kvar till exempel driftledare”. Både lön och förmåner är exempel på hygienfaktorer som 
Herzberg et al redovisar för i deras tvåfaktorsteori gällande hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer.  I tvåfaktorsteorin beskriver Herzberg att hygienfaktorer, som kan liknas 
vid yttre faktorer, kan röra exempelvis fysiska förhållanden, lön eller policyer med mera 
(Herzberg et al 1993, kap 8). Det våra respondenter i första hand berättar om som skulle göra 
dem mer motiverade inom hygienfaktorer är alltså lön. Augner (2009, s 5 ff) tar upp att den 
ekonomiska ersättningen är en viktig och stor faktor inom motivation för många människor, till 
och med den främsta för en del personer. Det stämmer in på en del av våra respondenter.  
  
Den tolkning vi gör utifrån våra intervjupersoners svar gällande motivation kring lön är att det 
skiljer sig lite från person till person. Överlag verkar driftledare nöjda med den lön de får för 
sitt arbete, samtidigt som ingen skulle tacka nej till en högre lön heller.  
 
En del respondenter uttryckte sig att de tycker att de förtjänar en högre lön med tanke på att de 
har mycket ansvar för både restaurangen, medarbetare och gäster. De tyckte att en högre lön 
skulle vara ett sätt att öka motivationen. Intervjuperson 7 uttryckte sig även att hen trodde att 
en rörlig lön baserad på hur bra man arbetar skulle kunna öka motivationen. Likväl som att 
intervjuperson 3 också tycker att lönen ska vara baserad på prestation och inte ålder som det är 
i dagsläget: 

  
Jag tjänade 90 kr i timmen då och mina kollegor tjänade 130 kr. Och jag hade mer ansvar och gjorde 
mer saker än dem. Så jag har alltid varit emot det här med åldersbaserad lön för jag tycker att det 
ska vara efter prestation, hur duktig man är och inte vilken ålder man är. (Intervjuperson 3) 
  
Nej men jag tror definitivt att man skulle kunna motivera folk om man typ har rörlig lön på folk. 
Om man har en person som man tycker jobbar väldigt bra då kanske den här personen ska tjäna lite 
mer. För att han ska känna sig extra motiverad. (Intervjuperson 7) 

 
Samtliga anser att lönen är en bidragande faktor till att känna motivation och att det är viktigt 
att få en lön som motsvarar den arbetsinsats man bidrar med. Det är dock intressant hur 
exempelvis intervjuperson 5 beskriver, att hen inte skulle kunna arbeta för en lägre lön men 
trots detta är de ändå nöjda med hur det ser ut i dagsläget. 
 

Så även om lönen.. visst om lönen hade varit sämre än vad den är nu så hade jag kanske varit tvungen 
att byta jobb. Men på samma sätt, jag kräver inte, och vill inte ha och behöver inte mer pengar för 
att arbeta. Jag gör det inte endast för pengarna. (Intervjuperson 5) 

 
Vi upplevde att det var flera som kände på det viset. Detta tyder på att även om lön är en 
bidragande faktor för att bli motiverad, finns det andra faktorer som påverkar driftledarnas 
motivation mer. Dessa kommer vi in på under nästa rubrik.  
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4.2.2 Ansvar och utvecklingsmöjligheter  
Vad det gäller faktorer som motiverar driftledarna så kan vi konstatera att de inre 
motivationsfaktorerna är de som påverkar driftledarnas motivation mest. Utifrån materialet har 
vi sett att ansvar, utveckling och varierande arbetsuppgifter är sådant som i hög grad motiverar 
respondenterna. Exempelvis uppger flera att arbetet är stimulerande, intressant och att det finns 
utvecklingsmöjligheter och att detta är något de motiveras av. Detta faller under det som 
Herzberg kallar för motivationsfaktorer (Herzberg et al 1993, kap 8). En återkommande 
motivationsfaktor var exempelvis ansvar. Våra respondenter menar att det med driftledarrollen 
medför ett mycket större ansvarsområde än vad de haft i  tidigare roller, vilket respondenterna 
är eniga om att de gillar och motiveras av. Intervjuperson 2 berättar: “jag tycker att det är kul, 
jag gillar att ha ansvar, jag gillar att kunna påverka, jag gillar att kunna göra det på mitt sätt 
liksom”.  
 
Många anger just att ett större ansvarområde är en av anledningarna till att de ville bli 
driftledare. De motiveras av, bland annat, att få vara ansvariga över medarbetarna, restaurangen 
i sin helhet och att kunna vara med och påverka. Däremot känner inte alla likadant gällande att 
få mer ansvar. En del menar att mer ansvar skulle göra dem mer motiverade, medan andra 
känner att det är bra som det är i nuläget. Intervjuperson 5 berättar: “Ja det är ganska lagom 
faktiskt. Det är ganska mycket ansvar så mer vet jag inte om man hade hunnit med.” 
Intervjuperson 3 skulle däremot vilja ha mer ansvar, det skulle kunna vara en aspekt som gör 
hen mer motiverad: “Jag skulle nog vilja ha mer ansvar ja, det skulle vara kul. Det är klart att 
man vill utvecklas mer.” Intervjuperson 4 förklarar att hen just nu är nöjd med mängden ansvar, 
men vid eventuellt mer ansvarstagande menar hen att det skulle behövas mer utbildning för att 
känna att det skulle gå att klara av: 
 

Just nu känner jag att det ansvar jag har räcker för mig. Men om jag skulle vara restaurangchef eller 
så och ha mer koll, eller typ lägga schema och ha mer personalansvar, det känner jag att jag inte 
skulle kunna klara nu, då skulle jag behöva mer utbildning”. (Intervjuperson 4) 

 
Som citaten ovan visar på känner driftledarna olika inför ett större ansvarstagande. Men 
gemensamt för dem är att det ansvar de har i dagsläget påverkar deras arbetssituation positivt. 
En stor anledning till det är att de menar att de utvecklas av att få ta mycket ansvar.  
 
Individer blir motiverade av olika faktorer, men att det finns utvecklingsmöjligheter är något 
som samtliga intervjupersoner tar upp som en viktig förutsättning för att kunna vara nöjd med 
sitt arbete. De var ständigt ute efter att utvecklas och samtliga respondenter tyckte att dessa 
utvecklingsmöjligheter definitivt finns på Max. Följande citat visar på att de anser att utveckling 
är en av de viktigaste delarna av arbetet och att en stor anledning till att de arbetar kvar på Max 
är att de känner att de får den utveckling som de vill ha. Intervjuperson 1 berättar:  ”Det är nog 
utvecklingen, att jag får lära mig mer saker och får liksom det ansvaret och allt runt omkring, 
att lära mig att vara en bra ledare och allt.”  
  

Ja men det är bara det att man lever ett liv och jag vill lära mig allt jag kan lära mig. Jag vill inte 
stanna upp och fastna i någonting. Så det här är liksom... jag har varit här jättelänge tycker jag. Jag 
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är väldigt nöjd med att de fortsätter att lära mig nya saker och fortsätter att ge mig utmaningar 
liksom.  (intervjuperson 1) 
  
Bara på de här få månader har jag gått från en helt annan människa till att ja... de visar hur man gör 
och sen ger de dig den här ledarskapsutvecklingen och ja man får verkligen, jag blir mycket, mycket 
bättre på mitt jobb bara på några månader. (Intervjuperson 8) 

  
Utifrån vår analys har vi sett att driftledarna anser att arbetet är varierande och stimulerande 
vilket de i sin tur upplever som utvecklande och motiverande. De känner att de har relativt 
roliga och varierande arbetsuppgifter samt att det är en stor fördel att dagarna inte ser likadana 
ut. Flera respondenter ger exempel på hur en dag kan se ut och förklarar att ingen dag är den 
andra lik, vilket de som sagt uppskattar. Intervjuperson 4 berättar: “Varje dag är inte den andra 
lik men du gör ändå samma sak i botten.” Intervjuperson 6 förklarar att hen blir motiverad när 
arbetet är varierande och det finns möjlighet att själv välja hur arbetet ska läggas upp. 
Intervjuperson 1 berättar:  
  

Det är varierande på sitt sätt liksom. Det är alltid samma som måste vara gjort. Det är alltid det måste 
finnas sallader och gurka och sånt och vi måste göra samma om och om igen men det är väldigt 
varierande eftersom ingen dag ser likadan ut. Det är liksom, det kan vara jättehög försäljning en dag 
och man behöver jättemycket personal och man måste sitta på kontoret i flera timmar och fixa något 
en annan dag. Det är väldigt olika. (Intervjuperson 1) 

  
Resultaten från våra intervjuer stämmer överens med vad Härenstam & Bejerot menar, att 
utvecklingsmöjligheter är en stor del till att känna motivation till sitt arbete och att det bidrar 
till att den anställde känner större arbetslust (2010, s 14 f). Att göra samma sysslor dag in och 
dag ut och därmed inte få lära sig något nytt är våra intervjupersoner eniga om att det inte skulle 
passa dem.  
 
4.2.3 Arbetskrav respektive egenkontroll  
Det vi kan konstatera utifrån vår analys av intervjumaterialet är att samtliga respondenter själva 
anser att de har rimliga krav på sig. Flera har uppgett att det ställs höga krav på dem, framförallt 
från sin restaurangchef, medan andra inte upplever kraven som så höga. Gemensamt för alla är 
att de tycker att kraven är hanterbara. Intervjuperson 2 säger: “Nej inte så här överdrivet jobbigt 
höga krav utan jag vet vad som förväntas av mig och det är inte omöjligt att uppfylla de kraven 
så.” Intervjuperson 3 säger: Ja min restaurangchef, ja men det skulle jag säga han har ganska 
höga krav tror jag men jag tycker att det är kul, jag gillar att möta det och vara ännu bättre” 
  
Samtliga respondenter vittnar dock om att rollen som driftledare medför ett stort ansvar, 
framförallt när restaurangchef och biträdande restaurangchef inte är på plats. Nedan följer 
intervjuperson 4 upplevelse av ansvaret:   
 

Först och främst måste man driva pass, alltså ansvarig på plats. Om det börjar brinna är det mitt 
ansvar, om det blir rån, någon gäst klagar... beställning, leverans, inventering, kontor.. man är 
ansvarig på plats om inte restaurangchef är här… alltså ansvar i grund och botten helt enkelt, för allt 
som händer. (Intervjuperson 6) 
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De tillfällen när driftledarna framförallt är den högsta chefen på plats i restaurangen är enligt 
flera av våra respondenter på kvällar och nätter. Intervjuperson 5 säger: ”Speciellt på kvällarna 
och nätterna. Då är det ju jag som bestämmer allt.” Intervjuperson 3 uppger även att kvällar och 
nätter är de arbetspass som är mest oberäkneliga. 
  

Under dagen och under eftermiddagen går det jättebra att hinna med allt, det är lite mer på kvällen. 
Under dagen och under eftermiddagen vet vi ungefär hur mycket folk som kommer att komma, men 
på kvällarna och nätterna kan det alltid bli en rush som gör att du får stanna kvar en timma eller två. 
Och man hinner inte alltid med att göra allting. (Intervjuperson 3) 
 

Alla våra respondenter är som tidigare nämnts mellan 19 och 24 år och har varit anställda på 
Max i 1 och 2 år. Att ha ansvar för hela driften och restaurangen när ingen högre chef är på 
plats anser vi ändå innebär att det ställs höga krav på driftledarna. Framförallt då detta vanligtvis 
är på kvällar och nätter vid stängning. Inte enbart att flera uppger att det är då arbetet kan vara 
som tuffast utan även att det innebär ett ansvar att lämna restaurangen i ett gott skick till nästa 
dag.  
 
Vad det gäller respondenternas egenkontroll har vi kommit fram till att de har relativt hög 
egenkontroll. När vi frågat respondenterna om de själva upplever att de har stort inflytande över 
sina arbetsdagar och arbetsuppgifter har de gett oss väldigt lika svar. De berättar att det finns 
en del uppgifter som de måste genomföra under en dag men att de har en viss frihet i hur och 
när uppgifterna ska göras. Nedan följer två exempel på hur respondenterna resonerar gällande 
detta:   
  

Det finns liksom som en lista på saker man ska göra men jag tror att många har sitt eget sätt att göra 
det på. Jag vet att många gör saker redan dagen innan, innan de går hem och så som att skriva 
bemanningsplan och sådant. Alla hittar sitt eget sätt att jobba efter och jag tror att det är det som 
avgör lite hur duktiga folk är. Beroende på hur de prioriterar och vad de har för sig och så. 
(Intervjuperson 3) 

  
Det är ganska fritt, egentligen så har de kommit fram till att på till exempel en öppning, då har man 
två timmar på sig att öppna, hur du lägger upp din tid är upp till dig men det finns ett visst antal 
grejer som måste vara klart vid öppning. Sen hur du hanterar den tiden och väljer att göra är lite upp 
till en själv. (Intervjuperson 7) 

 
Vi kan i dessa citat se att driftledarna har en relativt stor möjlighet att själva styra över sitt 
arbete. Vi kan se att de har möjlighet att själva planera, hitta sitt eget sätt och prioritera det 
viktigaste.  
  
Värt att tillägga är dock att driftledare till största del arbetar ute i restaurangen även om de har 
vissa administrativa uppgifter också. Samtliga är överens om att den absolut största delen av 
deras arbetsdagar spenderas ute i restaurangen. Intervjuperson 8 uppskattar att hen spenderar 
cirka 10- 20 procent av sin arbetstid på kontoret. Intervjuperson 1 uttrycker sig som följande: 
  

Ja vi står ju mest där nere men vi har ju lite administrativa grejer som vår restaurangchef har, men 
vi är ju liksom 7 timmar ute i prodden och jobbar stenhårt och då blir det ju jättemycket stress och 
sen ska vi sätta oss ner och fixa andra grejer. (Intervjuperson 1) 
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Något som ofta återkommit i våra intervjuer är att arbetet ute i restaurangen är oförutsägbart i 
den mån att det inte alltid går att förutspå när det kommer komma mycket gäster. I och med att 
driftledarna är ansvariga för att driften ute i restaurangen ska fungera är detta deras högsta 
prioritering och många uppger att de då har möjlighet att låta övriga uppgifter vänta om det är 
mycket att göra där. Intervjuperson 5 berättar: Så länge jag gör det jag ska och i rätt ordning 
och så, så har jag rätt stor frihet att välja själv, och det är också en lättnad. Jag kan till exempel 
vänta med leverans, ställa in den i kylen om det är mycket just då. De slutsatser vi drar utifrån 
detta är att även om driftledarna har en relativt hög egenkontroll över sitt arbete så styrs deras 
arbete trots det till en stor del av när det är mycket gäster på restaurangen.  

4.2.4 Återkoppling och feedback  
Som vi nämnt tidigare i uppsatsen har resultaten från Max egna medarbetarundersökningar visat 
att ett av de områden som driftledarna upplever fungerar sämst är återkoppling och feedback. 
Sju av våra åtta respondenter berättade att de upplevde återkopplingen och feedbacken som 
bristfällig. Många upplevde dock att detta var något som uppmärksammats och som 
restaurangerna försökte arbeta med. Intervjuperson 3 var den enda som upplevde att det 
fungerade helt bra. Hen talade även om att detta tidigare varit ett problem men att det hade 
blivit bättre sedan restaurangen aktivt arbetat med att förbättra det. Nedan följer tre citat om hur 
driftledarna känner kring detta:  
 

Det är något vi håller på att jobba med. Jag kan inte säga att vi får så mycket feedback men vi 
försöker jobba på det. Vi har liksom som en plan att försöka ge minst en feedback varje dag. Både 
medarbetare och chefer. Men absolut det är kul att höra feedback och det sägs för lite tycker jag. 
(Intervjuperson 7) 
 
Nej det.. feedback är inte vår starka sida. Det är inte ofta man får höra från cheferna att man har gjort 
något bra. Har man gjort fel får man höra det, många gånger. Men det är väl också att det är lättare 
att hitta fel i saker. Men det har vi ju prata om också, att vi måste bli bättre på det. Men det blir ingen 
förändring. (Intervjuperson 8) 
 
Ja..jag får feedback ibland men det är inte jättemycket positivt utan det är väl mer negativt som 
kommer upp i sådana fall. (Intervjuperson 5) 

 
Alla de som upplevde att de inte förekom så mycket feedback på deras arbetsplats uppgav att 
de trodde att det skulle vara bra om det förekom mer. Intervjuperson 1 säger:  
 

Jo helt klart. Alltså det var ju, som medarbetare så var det ju jätteviktigt att veta vart du ligger på 
jobbet, om du är jättebra eller om du kanske är lite för seg och måste lära dig någonting, att du får 
den informationen om vart du ska bli bättre istället för att stå där och bara `jaa jag tror jag är bra, jag 
vet inte riktigt vad jag gör´ liksom. Så det skulle ju vara jättebra. (Intervjuperson 1) 

 
Waldemarson (2009, s 140) tar upp att feedback kan ges både i informella och formella former. 
Det informella handlar om situationer där feedback ges direkt i olika arbetssituationer. Utifrån 
det som framkommit i våra intervjuer kan vi se att flera av respondenterna anser att det kan vara 
svårt med denna typ av feedback. Intervjuperson 1 säger: “Ja det kan ju vara att de inte riktigt 
känner att de har tiden och vet inte riktigt vet hur de ska göra”. Intervjuperson 5 berättar 
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“Speciellt medarbetarna tror jag är lite rädda att ge feedback”. Vidare förklarar intervjuperson 
3 att: “Det kanske inte kommer helt naturligt för alla att ge feedback sådär.” Detta stämmer 
överens med det Øiestad (2005, s 75 ff) tar upp om att det inte är helt enkelt att ge feedback. 
Hon menar att det krävs mod och en stark självkänsla för att våga ge andra feedback och således 
är det inte konstigt att många tycker att det kan vara svårt.  
 
Den formella formen av feedback ges istället i exempelvis medarbetar- eller utvecklingssamtal 
(Waldemarson 2009, s 140). Vad det gäller den här typen av utvecklingssamtal så hade våra 
respondenter skilda upplevelser av hur man arbetade med denna typ av samtal på deras 
arbetsplatser. De flesta av respondenterna uppgav att de hade utvecklingssamtal cirka två 
gånger om året men de fanns även de som hade det oftare och de som inte hade det alls. 
Intervjuperson 7 uppgav att hen aldrig hade haft något sådant under sina två år som 
anställd  “Jag har för mig att man ska ha det men jag har inte haft något på den tiden som jag 
arbetat här”. Intervjuperson 3 hade dock en helt annan upplevelse:  
 

Men vi har ju sådana här feedbacksamtal där man snackar med restaurangchefen en gång i månaden 
och sen PU-samtal en gång per år så det blir ju 13 samtal per år. Det är ganska nyinfört hos oss och 
jag tror inte att några andra restauranger gör så. Det är schemalagt också så vi får en halvtimme att 
snacka och så. (Intervjuperson 3) 

 
Nilsson och Waldemarson (2007, s 114) menar att det är av stor vikt att feedback som innebär 
att en anställds prestation värderas och vägs mot de krav som ställs på personen i fråga, ges på 
rätt sätt och att den kräver en stor tillit personerna emellan. Vi tänker att denna typ av feedback 
med fördel ges i ordnade former till exempel i ett utvecklingssamtal. Nilsson och Waldemarson 
(2007, s 114) tar upp fyra ledord för att feedback ska vara lätt för mottagaren att förstå och ta 
till sig av och på så vis bli effektiv. Feedbacken ska vara direkt, ärlig, relevant och konkret. 
Detta innebär att även om den formella formen av feedback kan vara väldigt givande så räcker 
den inte. En mer informell form av feedback som sägs direkt i arbetssituationer är också viktig. 
Sägs den på en gång och i en konkret situation ger det, utifrån Nilsson och Waldemarsons 
ledord, bäst förutsättningar för att den ska ge effekt. Även Angelöw (2006, s 33 ff) poängterar 
att feedbacken bör finnas med som en naturlig del av arbetet. Intervjuperson 6 berättar om hur 
det på hens restaurang har börjat jobba med att ge mer konkret feedback i det vardagliga arbetet: 
“Vi ska ge mer feedback. Inte bara säga `bra jobbat´ utan vad som är bra också. Tidigare var 
det mest `bra jobbat blabla..´” 
 
Många av våra respondenter har berättat om en relativt hög personalomsättning framförallt 
bland de som arbetar som medarbetare ute i restaurangerna. Dessutom är det många som är 
extraanställda och hoppar in på pass då och då. Då driftledarna arbetar som chefer över 
medarbetarna innebär detta att de jobbar med att leda över en föränderlig grupp. Flera 
respondenter har även berättat att det händer att man hoppar in och arbetar tillfälligt på andra 
restauranger än sin egen. Detta exempelvis för att hjälpa till om de har brist på personal. Med 
detta i åtanke ser vi en koppling till arbete med feedback och återkoppling i tillfälliga grupper. 
Waldemarson (2009, s 140 f) och Meyerson et. al (1996) menar att feedback och återkoppling 
är av extra stor vikt i tillfälliga grupper. Enligt Meyerson et. al (1996) handlar detta om tillit. 
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De menar att tillit mellan anställda är något som tar tid att bygga upp och i och med att tiden 
inte alltid finns där i tillfälliga grupper blir det viktigt att medlemmarna i gruppen bekräftar 
varandra genom feedback då detta är ett sätt att bygga upp ett förtroende inom gruppen. Flera 
av våra respondenter har talat om vikten av tillit och förtroende inom arbetsgruppen för att 
arbetet ska fungera bra. Intervjuperson 1 säger bland annat: “Det är ju lite som en liten krigszon 
där nere i restaurangen och man måste ju verkligen kunna lita på att alla gör det de ska och att 
vi hjälper varandra.” 
 
Øiestad (2005, s 108 f) tar upp kopplingen mellan motivation och feedback. Hon menar att 
positiv feedback är ett sätt att bygga upp de anställdas självförtroende. Tror de anställda på sin 
förmåga leder det i sin tur till en ökad benägenhet att göra ett bra jobb och till ökad motivation. 
Dessutom leder en god självkänsla enligt Øiestad till en ökad benägenhet att våga ge andra mer 
feedback. Positiv feedback ger således medarbetare goda förutsättningar att bidra med så 
mycket som möjligt till företaget och det ökar även välbefinnandet på arbetsplatsen. Øiestad 
poängterar även vikten av att chefer arbetar aktivt med att ge sina anställda positiv feedback för 
att nå just ovanstående effekt. Intervjuperson 4 håller på att lära upp en anställd som hen är chef 
över. Hen berättar om sin upplevelse av att ge feedback som chef:  
 

Alltså ja det är alltid bra att få höra. Jag pratade om det med en jag håller på att lära upp till driftledare 
nu, vi hade ett samtal igår. Jag tycker att det var väldigt informationsrikt liksom hur jag kan hjälpa 
honom att utvecklas så då kom vi på samma plan. Det var en bra grej. (Intervjuperson 4) 

 
Flera forskare menar på att en välfungerande återkoppling och feedback är mycket viktigt för 
den psykosociala arbetsmiljön, både för de anställdas personliga välmående och utveckling och 
för gemenskapen i gruppen (Waldemarson 2009, Keys 1998, Angelöw 2006). Angelöw (2006, 
s 33 ff) menar även att avsaknad av detta kan leda till ökad arbetsbelastning hos de anställda. 
Samtliga respondenter vittnar om att det för det mesta är en trevlig stämning inom deras 
arbetsgrupper och att kollegorna är bra på att stötta varandra. Det är just när det kommer till 
den direkta feedbacken som det på många håll brister. Flera respondenter berättar, som vi 
tidigare nämnt, att detta är ett uppmärksammat problem och att det pågår ett arbete för att nå en 
förbättring.  

4.2.5 Socialt stöd 
Något intervjupersonerna ofta återkom till var betydelsen av kollegorna och 
sammanhållningen. Faktum är att samtliga menade att det bästa med arbetet var just kollegorna, 
att alla stöttade varandra och att de hade roligt tillsammans. Vi fick uppfattningen att de fick 
det sociala stöd som de hade behov av samt att det var ett öppet klimat i alla arbetsgrupper 
vilket gav möjligheten att be om stöd när de kände att det ville ha det. Att ha ett socialt stöd 
samt att arbeta med kollegor de trivs med är faktorer som positivt påverkar driftledarnas 
upplevelse väsentligt. Trots att de flesta har en positiv upplevelse av sitt arbete generellt sett, 
så var de ändå eniga om att det i arbetet ingick mindre roliga moment också. Detta vägdes då 
upp av de goda relationerna inom arbetsgruppen. Intervjuperson 8 berättar: 
 

Det är kul att jobba här, speciellt med tanke på mina kollegor jag har. Själva jobbet i sig är inte alltid 
jätteroligt, att stå att göra hamburgare, men när man har folk runt omkring sig som man tycker om, 
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så blir det som att man är på en fritidsgård nästan, och så tjänar jag pengar på det också. Det är hur 
bra som helst. (Intervjuperson 8) 

 
I ovanstående citat blir det tydligt att kollegorna har en mycket betydande roll i hur 
arbetssituationen upplevs. Flera menar till och med att det är den främsta anledningen till att de 
tycker att det är roligt att gå till jobbet. Vi kan tydligt se att det sociala stödet väger upp 
driftledarnas upplevelse av sitt arbete i tuffa och mindre roliga situationer. Detta stämmer väl 
överens med det som både Karasek och Theorell (1990, kap 2) och Waldemarson (2009, s 146) 
tar upp kan ett socialt stöd från kollegor och chefer fungera som en buffert i tuffa arbeten eller 
situationer.  

4.3 Hur skulle driftledarnas arbetssituation kunna förbättras? 
Utifrån vår analys av materialet kan vi konstatera att det inte finns någon självklar del i arbetet 
som samtliga respondenter tycker påverkar deras arbetssituation negativt. I och med detta finns 
det då inte heller någon självklar åtgärd att vidta för att förbättra arbetssituationen. Däremot har 
vi funnit en del områden där det finns möjligheter att vidare öka trivseln hos driftledare. Dessa 
är framförallt gällande feedback, ansvar och utveckling och personalaktiviteter.  

4.3.1 Feedback 
Något vi reagerade på var att alla intervjupersoner hade mycket skilda uppfattningar och 
erfarenheter gällande utvecklingssamtal. Intervjuperson 7 berättar att hen inte haft något 
utvecklingssamtal under sin anställningstid på två år, medan intervjuperson 3 berättar att hen 
haft tretton under det senaste året. Det skiljer sig alltså väldigt mycket från restaurang till 
restaurang. Flera förklarar att feedback är något de haft problem med och något de försöker 
förbättra. Dock har förbättringsarbetet gällande feedback fått varierande resultat och många 
menar att det fortfarande finns mycket att jobba på. Feedback har en stor inverkan såväl på de 
anställdas välmående och utveckling som på gemenskapen i gruppen (Waldemarson 2009, 
Keys 1998, Angelöw 2006). Utveckling är, som nämnt, något som samtliga respondenter 
värderar högt och vi anser därför att driftledarnas arbetssituation skulle påverkas positivt av att 
få mer feedback. Detta gäller både att skapa ett mer öppet klimat för feedback i det vardagliga 
arbetet men även att se till att samtliga personer på samtliga restauranger får möjligheten att ha 
utvecklingssamtal regelbundet. Med tanke på hur mycket positivt återkoppling för med sig tror 
vi att detta skulle förbättra såväl driftledarnas arbetssituation som restaurangerna i helhet.  

4.3.2 Ansvar och utveckling 
Ansvar är något som samtliga respondenter ser som en positiv del i arbetet som driftledare. 
Driftledarrollen innebär ett stort ansvarstagande och många menar att de utvecklas i och med 
ett ökat ansvar. Eftersom det ser olika ut bland intervjupersonerna gällande om de vill ha ännu 
mer ansvar, eller om det är bra som det är i dagsläget, skulle förslagsvis biträdande 
restaurangchef eller restaurangchef kunna prata med driftledarna. Därefter skulle det gå att få 
en överblick gällande vilka som skulle vilja ha mer ansvar eller ej och försöka ge det till de som 
vill ha det. För de personer som känner att det är bra mängd ansvar i dagsläget behöver självklart 
ingen förändring ske för. Men restaurangcheferna borde se över ökade ansvarsmöjligheter och 
utvecklingsmöjligheter för de driftledare som önskar det. En av intervjupersonerna berättar att 
det finns sysslor som driftledarna inte får göra, som att rengöra glassmaskinen, för att ta upp ett 
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konkret exempel. Detta tillhör biträdande restaurangchefens eller restaurangchefens 
arbetsuppgifter men är något som driftledarna skulle kunna få lära sig hur det går till. Därmed 
får de mer ansvar inom sin roll och utvecklas.  
 
Flera av driftledarna uttrycker att driftledarrollen medför stora utvecklingsmöjligheter men att 
de till slut blir fullärda och inte fortsätter utvecklas. Intervjuperson 1 säger: ” Man kan liksom 
bara bli X bra på driftledarjobbet, man kan bara ha stenkoll på det men sedan är det så, det är 
liksom en gräns för vad du kan göra och vad du får göra som driftledare.” Intervjuperson 8 är 
inne på samma spår:  
 

Hmm.. roligt är det ju, men just nu känner jag att jag inte utvecklas så mycket mer. Det känns som 
att jag har nått det högsta man kan inom driftledare, det känns som att jag vet hur man gör allting 
och när det ska göras. Man lär sig inget nytt längre, och det är ju lite tråkigt. (Intervjuperson 8) 

 
Med tanke på hur stor betydelse utvecklingen har för våra respondenter tror vi ett detta är ett 
område där det finns förbättringsmöjligheter.  

4.3.3 Personalaktiviteter 
Kollegor och en god sammanhållning värdesattes högt av samtliga respondenter. De menade 
att det var något av det viktigaste i arbetet. Många tycker att det överlag är en väldigt god 
stämning och att de trivs bra tillsammans. Gemenskap och sociala relationer är dock något som 
ständigt går att arbeta vidare på och förbättra. Det är flera som berättar att de ofta hittar på saker 
tillsammans med kollegorna på sin fritid. De säger dock att det sällan händer att Max eller 
ledningen på restaurangerna anordnar gemensamma aktiviteter för de anställda. Det här är något 
som flera menar att det skulle uppskatta. Intervjuperson 7 berättar: ”Jag tror många skulle 
uppskatta om Max drog ihop saker faktiskt, så man får umgås utanför jobbet också. För om 
man är ny så kommer man ju in i gruppen ännu lättare och känner att man tillhör den ännu 
enklare.” I och med att många menar att kollegorna har en så pass stor betydelse för 
arbetstrivseln, anser vi att det är viktigt att fortsätta arbeta med sammanhållningen och 
upprätthålla den goda laganda som många vittnar om. Detta skulle exempelvis kunna göras 
genom den typen av gemensamma aktiviteter som intervjuperson 7 talar om.  
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5.  SAMMANFATTANDE DISKUSSION   
I följande kapitel kommer vi inledningsvis att presentera studiens syfte och de frågeställningar 
vi har arbetat utifrån. Dessa kommer sedan besvaras och vi kommer även att och redogöra för 
de slutsatser vi kan dra utifrån vår studie. Vi kommer sedan föra en diskussion kring uppsatsens 
styrkor och svagheter och slutligen presentera förslag på vidare forskning.  

5.1 Slutsatser 
Syftet med den här studien var som sagt att få förståelse för driftledares arbetssituation för att 
på så sätt kunna se hur den eventuellt kan förbättras. Detta syfte skulle uppnås med hjälp av tre 
frågeställningar;  

•   Hur upplever driftledare på Max sin arbetssituation? 
•   Vilka faktorer påverkar främst hur de upplever sin arbetssituation? 
•   Hur skulle deras arbetssituation kunna förbättras? 

 
Vad det gäller driftledarnas upplevelse av sin arbetssituation har vi kommit fram till att de 
generellt sett är mycket nöjda. Vi har sett några tydliga mönster i det våra respondenter har 
berättat. Först och främst är socialt stöd en viktig del i driftledarnas upplevelse av sin 
arbetssituation. Att ha goda relationer och ett välfungerande samarbete kollegor och chefer 
emellan, är de eniga om är mycket betydelsefullt för att trivas med arbetet. Detta är något som 
samtliga respondenter menar att de har på sina arbetsplatser och de är mycket nöjda med detta. 
Även om driftledarna är nöjda med sin arbetssituation uppger de att arbetet ibland kan vara tufft 
eller tråkigt. I dessa situationer menar de att kollegorna är av stor betydelse för att hålla 
arbetsglädjen och motivationen uppe. Stress är en annan central aspekt i driftledarnas 
upplevelse av arbetssituationen. Driftledarna berättar att de sällan upplever stress som något 
negativt trots att det är något som förekommer i deras arbete. Många menar tvärtom att stress 
är något som de tycker om och drivs av. De trivs med att arbeta snabbt och de anser att arbetet 
är stimulerande när det händer mycket. Vad det gäller upplevelsen av konflikter skiljer sig det 
lite mellan olika restauranger. En del uppger att det sällan uppstår konflikter medan andra menar 
att det är något oundvikligt. Vår analys har dock visat att när konflikter uppstår så löses dem 
snabbt och på ett bra sätt. Detta gör att även om det uppstår konflikter så påverkar de inte 
upplevelsen av arbetssituationen i negativ bemärkelse. Slutligen är arbetsmotivation något som 
är mycket centralt i driftledarnas upplevelse av arbetssituationen. De trivs på arbetet och är 
motiverade att göra bra ifrån sig. Till stor del beror detta på gemenskapen i arbetsgrupperna 
men att de känner att de utvecklas och lär sig nya saker är också av stor vikt.  
 
Vad det gäller vilka faktorer som påverkar driftledarnas arbetssituation så har vår analys visat 
att en faktor är lön. Generellt sett är driftledarna nöjda med den lön de har. En del uppger att de 
tycker att de förtjänar en högre lön men majoriteten anser att den lön de har i dagsläget 
motsvarar deras arbetsinsats. Samtliga menar att lönen är en viktig faktor framförallt gällande 
motivation. Trots att lönen ses som en viktig faktor så kan vi i materialet se att det inte är den 
viktigaste, det är istället utveckling och ansvar. Detta är sådant som värderas högt av 
driftledarna och som påverkar deras upplevelse av arbetssituationen positivt. Att få ta ansvar 
och få utvecklas i sitt arbete menar samtliga är av stor vikt för arbetsmotivationen. Att arbetet 
är vara varierande och således även stimulerande upplevs som motiverande. Vår analys har 
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visat att driftledarrollen innebär ett stort ansvar och att detta är något som driftledarna trivs med 
att ha och motiveras av att få. Detta hänger även samman med driftledarnas arbetskrav 
respektive egenkontroll. Det stora ansvar som driftledarrollen innebär är till stor del en 
konsekvens av att det ställs höga krav på driftledarna och att de har en relativt stor frihet i hur 
de lägger upp sitt arbete. Den aspekt som driftledarna tycker fungerar mindre bra är arbetet med 
återkoppling och feedback. Vi kan se att det finns stora möjligheter till förbättring gällande 
detta som skulle och vi är övertygade om att ett mer välfungerande arbete med detta skulle leda 
till mycket gott för samtliga. Sist men definitivt inte minst är socialt stöd från kollegor och 
chefer en viktig faktor. Detta är, som nämnts, något som våra respondenter kommit tillbaka till 
som en avgörande del i hur de upplever sitt arbete.  
 
Vi har kommit fram till att det finns tre områden som skulle kunna göra driftledarnas 
arbetssituation ännu bättre. Det område där det framförallt finns behov av förbättring är 
gällande återkoppling och feedback. Vi tror att mer feedback i det vardagliga arbetet och 
regelbundna utvecklingssamtal skulle ha positiva effekter för deras arbetssituation. Vi tror att 
detta skulle hjälpa dem att utvecklas vidare inom sin roll. Ett annat område där det finns 
möjligheter till förbättring är inom ansvar och utveckling. Många driftledare uppger som sagt 
att detta är bland det viktigaste i deras jobb. Flera respondenter berättar även att de upplever att 
det finns en gräns på hur mycket det går att lära sig inom driftledarrollen. Just därför anser vi 
att det är av stor vikt att ge dem möjligheten att ständigt utvecklas genom exempelvis utökat 
ansvar. Det tredje området där vi ser att det finns potentiella möjligheter till förbättring är 
gällande anordnande av personalaktiviteter. Eftersom driftledarna upplever att kollegorna har 
en så pass avgörande roll i hur de upplever sitt arbete tror vi att det kan vara en god idé att 
främja detta. Även om detta är ett område som verkar fungera väldigt bra i dagsläget tror vi att 
det finns mycket att tjäna på att fortsätta arbeta för en bra sammanhållning och gemenskap i 
arbetsgrupperna.  
 
5.2 Diskussion  
Då det finns relativt lite forskning kring snabbmatsbranschen överlag och då en stor del av det 
lilla som finns ofta har ett negativt fokus har det varit mycket intressant att göra denna studie. 
Genom vår undersökning anser vi att vi har fått en klar bild av hur våra respondenter upplever 
sin arbetssituation, och till skillnad från den bild som exempelvis Schlosser (2003) förmedlar i 
sin skildring av snabbmatsbranschen, är denna bild mycket positiv. Som studien visar verkar 
driftledarna på Max trivas mycket bra med sin arbetssituation. De vittnar om ett arbete med 
varierande arbetsuppgifter, stora utvecklingsmöjligheter och en stark gemenskap. Syftet med 
den här studien var att få förståelse för driftledares arbetssituation för att på så sätt se hur den 
eventuellt skulle kunna förbättras. Vi tycker att studien har gett oss svar på våra tre 
frågeställningar och att studiens syfte därmed har uppnåtts. Vi har fått förståelse för hur 
driftledarna upplever sitt arbete, vad som påverkar denna upplevelse och vad som skulle kunna 
förbättras. Vi har inte i studien varit ute efter att generalisera våra resultat utan intresset har 
legat vid att få förståelse för våra respondenters individuella upplevelser. Då vi intervjuat 
driftledare från flera olika restauranger, men trots det har kunnat identifiera några tydliga 
gemensamma mönster, tror vi ändå att det finns en möjlighet att resultatet kan säga något om 
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hur driftledare generellt sett upplever sin arbetssituation. Detta är dock inte något vi kan uttala 
oss om med säkerhet, för att kunna göra det hade en mer omfattande studie varit nödvändig.  
 
Anledningen till att vi gjorde denna studie och att vi undersökte just driftledare, var att de 
återkommande visat sämre resultat än övriga befattningsgrupper i Maxs 
medarbetarundersökningar. Vi tycker att vi har kommit fram till en hel del användbar 
information i vår undersökning men då vi endast undersökt driftledarnas arbetssituation och 
ingen annan befattningsgrupp kan vi inte uttala oss om varför just denna grupp visat att de trivs 
sämre än övriga grupper. För att få en förståelse för detta skulle vidare studier behöva göras där 
även andra grupper av anställda studeras för att på så vis kunna göra en jämförande analys och 
se hur upplevelsen av arbetssituationen skiljer sig mellan de olika grupperna. Vidare hade det 
varit intressant att komplettera studien med observationer. På så vis hade vi fått en annan inblick 
i driftledarnas vardagliga arbete som vi tror hade kunnat berika vår studie. På grund av studiens 
omfattning och tidsramen för arbetet hade detta dock inte varit möjligt. Innan vi påbörjade 
arbetet med denna uppsats hade vi en tanke om att använda oss resultaten från Max 
medarbetarundersökningar för att välja ut restauranger där driftledare visat bäst respektive 
sämst resultat för att kunna göra en jämförelse dem emellan. Genom att se vad som skilde sig 
mellan dessa restauranger tänkte vi att vi skulle få en bra bild av vad som har betydelse för 
driftledarnas arbetssituation. Detta insåg vi dock inte heller var möjligt då 
medarbetarundersökningarna har ett anonymitetsskydd som gjorde det omöjligt för oss att titta 
på resultaten på restaurangnivå.  
 
Som tidigare nämnts finns det inte så mycket forskning på just detta område. Då 
snabbmatsbranschen är en, på många sätt, unik bransch som dessutom växt i en rasande takt de 
senaste åren anser vi att det finns en hel del forskning att göra, och kunskap att hämta från den. 
Resultatet av den här studien visar att driftledarna är mycket nöjda med sin arbetssituation vilket 
går emot det dåliga rykte som snabbmatsbranschen har gällande exempelvis arbetsmiljö och 
trivsel. Vi tror att mer forskning skulle kunna bidra till en mer nyanserad bild av branschen och 
vi fortsätter att ställa oss frågan vi ställde i inledningen; Är det verkligen så illa i hela 
branschen?  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
•   Bakgrundsfrågor 

•   Kön & ålder 
•   Kort om dig själv 
•   Anställningstid på Max  

•   Driftledarrollen 
•   Hur länge har du varit driftledare? Har du haft någon annan roll inom Max?  
•   Berätta om ditt jobb som driftledare och hur en vanlig dag kan se ut.  
•   Hur skiljer sig din roll som driftledare mot den roll du hade innan? 

(Positivt/Negativt) 
•   Hur kommer det sig att du blev driftledare?  
•   Vad är det bästa/sämsta med ditt jobb?  
•   Hur länge tror du att du kommer arbeta kvar på Max;  

-  som driftledare? 
-  inom en annan roll på Max? 

 
•   Arbetsbelastning 

Krav  
-  Vad förväntas av dig som driftledare?  
-  Framgår det tydligt vad som förväntas av dig? 
-  Känner du att du har höga krav på dig uppifrån? 
-  Känner du att du hinner med dina arbetsuppgifter? 
-  Upplever du att du har de förutsättningar som krävs för att kunna göra ditt jobb på 
ett bra sätt? 
- Känner du dig stressad på arbetet? 
- Hur hanterar du stressiga situationer? 

 
Egenkontroll  

- Upplever du att du har ett stort eget ansvar i din roll som driftledare? 
- Skulle du trivas bättre/sämre om du hade större ansvar? 
- Upplever du att dina kollegor (framförallt restaurangbiträde/traniee) lyssnar på dig?  
- Får du den respekt du tycker du förtjänar på arbetsplatsen? 
- Har du möjlighet att själv styra över hur du lägger upp ditt arbete? 

          
•   Motivation 

Yttre faktorer 
- Vad är viktigt för dig?  

- Anställningsform 
- Fysisk arbetsmiljö  
- Trygghet 

- Hur är din relation till dina kollegor? Är den viktig? 
- Vi vet att ni driftledare har fått en löneökning, hur ser du på detta? 
- Är lönen en viktig faktor? Utveckla.  
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Inre faktorer  
- Vad är det som får dig att gå till arbetet? 
- Vad får dig att vilja prestera på arbetet?  
- Tycker du att ditt arbete är stimulerande?  
- Finns det något som skulle kunna göra ditt arbete mer stimulerande?  
 -Vad skulle ledningen kunna göra? 
- Vad skulle dina kollegor kunna göra? 
- Vad skulle du själv kunna göra?  
- När är ditt arbete inte stimulerande? Varför? 
- Känner du att det finns utrymme att utvecklas inom din roll? 
- Är utvecklingsmöjligheter viktigt för dig? Utveckla. 
 

•   Samarbete och kommunikation  
-   Hur fungerar kommunikationen på din arbetsplats? 
-   Hur tycker du att samarbetet på din arbetsplats fungerar? 
-   Upplever du att det är konflikter på din arbetsplats? 
-   Hur upplever du att dessa hanteras i så fall? 
-   Känner du att du har stöd av dina kollegor och chefer? (viktigt?, hur?) 
-   Får du den återkoppling/feedback du skulle vilja ha? Hur skulle den kunna 

ändras/förbättras?  
-   Upplever du att du får beröm när du gör något bra? 

 
•   Övrigt 

-   Enligt Maxs medarbetarundersökningar har “driftledare” visat att de är minst 
nöjda med sin arbetssituation. Hur tror du att det kommer sig?  

-   Finns det något i din roll som driftledare du tycker det är viktigt att vi vet om?  
-   Något annat du vill tillägga? 
-   Förut hette “driftledare” istället “assistent”, har du märkt någon skillnad sedan 

detta skedde?  
-   Känner du till att Max ständigt arbetar med att göra sina anställda mer nöjda? 

Hur märks det? Vad tycker du de skulle kunna göra för att öka känslan att de 
bryr sig? 
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Bilaga 2: Utdrag från Maxs medarbetarundersökning 2018 
 
Driftledare:  

 
Biträdande restaurangchef: 

 
 
 
Driftledare:  

 
Biträdande restaurangchef:  

 
 
 
 


