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Sammanfattning 

I serviceföretag är personalens prestation viktigast då den liknas med tjänsten som 

levereras. Därmed kan organisationen bara bli så bra som medarbetarna tillåter, vilket 

gör det betydelsefullt med anställda som vill och kan utföra sitt arbete. Genom 

internal marketing ökar förutsättningarna för hållbara medarbetarskap genom att 

attrahera, utveckla och motivera personal då deras behov uppfylls. 
 

Mc Donald’s är en verksamhet som visar att medarbetarnas inställning inför arbetet 

ändras med tiden och att ett tillfälligt arbete lätt kan förvandlas till en långvarig 

anställning. Trots linjära processer och inlärda procedurer fångar verksamheten 

personalens intresse och motivation. Då det saknas studier om internal marketing ur 

medarbetarsynvinkel var det relevant att få en förståelse för vad som motiverar 

medarbetarskapet, således genomfördes denna fallstudie med ett ”bottom-up” 

perspektiv. Eftersom internal marketing byggs upp från vad som motiverar och hur 

det möjliggörs genom empowerment och enabling utgick studien från Mc Donald’s 

som förebild utifrån en franchisekedja i Helsingborg. Syftet var att skapa förståelse 

för medarbetarnas val till långvarig anställning på Mc Donald’s för att sedan kunna 

bidra med nya perspektiv inom såväl forskning som andra verksamheter i 

servicebranschen. För att ge ett medarbetarperspektiv använde vi oss av kvalitativa 

intervjuer där det utifrån respondenternas beskrivningar växte fram nya teoriområden, 

som en del av grundad teori.  
 

För att motivera (empower) sina medarbetare influerar en positiv företagskultur, 

belöning som speglar prestationerna, förutsättningar för karriärsutveckling samt 

engagerad personal som är entusiastiska inför arbetet. Respondenterna på Mc 

Donald´s beskriver att företagskulturen ger medarbetarna en stark gemenskap genom 

vilken en unik organisatorisk förståelse har formats. Vidare är all belöning bra men 

uppmärksamhet och konstruktiv feedback upplevs som viktigast. Att också kunna 

utvecklas inom verksamheten benämns som betydelsefullt för att kunna använda 

framväxten i såväl privatliv som arbetet. Engagemanget måste finnas för att ge en 

känsla av tillfredsställelse av att bli ett med företaget. Detta tillsammans med 

funktioner som möjliggör (enable) motivationen gör anställningen hållbar. Som 

stödfunktioner benämns ledarskap, kunskap och arbetsmiljö. Ett ledarskap som ser 

till att stötta, guida men också kontrollera underlättar medarbetarnas arbete och 
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hjälper dem i utvecklingen. Att dessutom få tillgång till kunskapsbildning ger 

förutsättningar för självständighet tillsammans med en arbetsmiljö som är tillåtande 

och underlättar för effektivt arbete. 
 

 

Sökord: Internal marketing, empowerment, enabling, hållbart medarbetarskap, 

långvarigt medarbetarskap, motivera medarbetare, Mc Donald’s, “bottom-up”, 

employee retention. 
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Förord 

Möjligheten till fri rörlighet runt om i världen är bra i många aspekter, men kan också 

ställa till det för företag som får svårare att motivera sin personal till långvariga 

anställningar. Eftersom det idag är lätt att få information, kontakter och förmåner på 

andra arbetsplatser är det upp till arbetsgivarna att bli konkurrenskraftiga.  
 

Vi ser att Mc Donald’s har en förmåga att sluka sina anställda på ett sätt som skiljer 

dem från många andra arbetsgivare. Bland personalen finns det entusiastiska 

medarbetare som menar att företaget är den bästa arbetsplatsen som finns och att 

internspråket får anställda från alla delar av Sverige till att känna samhörighet. Även 

medarbetare som inte längre arbetar inom organisationen har en känsla av tillhörighet 

och gemenskap till andra Mc Donald’s medarbetare. Detta överensstämmer inte med 

den generella bild vi forskare har av företaget då vi tagit för givet att det är en 

hierarkisk organisation som kan ha svårt att göra personal entusiastiska inför sitt 

arbete. Funderingen väckte intresset om att undersöka vad som är grunden till den 

positiva inställningen bland de anställda.  
 

På sin hemsida uttrycker Mc Donald’s sin iver inför att fånga unga arbetstagare som 

annars inte skulle ha stor chans på arbetsmarknaden. För många anställda blir 

sommarjobbet mycket mer än en första kontakt med arbetslivet för att tjäna ihop 

pengar till den efterlängtade festivalbiljetten. Men sen då, när de anställda har 

arbetslivserfarenheter att luta sig tillbaka mot och kan söka sig till andra 

verksamheter borde de väl göra det? Med dålig lön, obekväma arbetstider och hektisk 

arbetsmiljö måste det finnas en eller flera hemligheter som gör att personalen stannar 

kvar. Nu vill vi göra det hemliga offentligt genom att överföra det till teoriböckerna, 

så att fler serviceföretag kan ta efter Mc Donald’s taktik. 

 

Sedan Mc Donald’s etablerade sin verksamhet på den svenska marknaden år 1973 har 

företaget öppnat 220 restauranger med omkring 16 000 anställda. Den svenska 

koncernen omsätter idag 4,8 miljarder kronor och klassas som Sveriges mest besökta 

restaurang (Mc Donald’s, 2016). I och med att det är en franchisekedja kan 

restaurangerna själva anpassa sig efter den lokala efterfrågan. Då vi för denna studie 

hade möjligheten till att göra en djupare undersökning om Helsingborgsområdets 

restauranger togs denna chans. 
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I rapporten används en del engelska begrepp så som internal marketing, 

empowerment och enabling. För detta arbete valde vi att inte översätta dessa eftersom 

det då är svårt att fånga begreppens egentliga innebörd. Istället menar vi på att 

engelskan används så frekvent i dagens samhälle att det faktiskt inte finns någon 

anledning att översätta allt. Internal marketing är det övergripande konceptet medan 

empowerment förklarar vad som motiverar och enabling beskriver hur det 

möjliggörs, en tydligare definition utav koncepten kommer ske i texten.  
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1. Inledning 
Företags framgång inom serviceyrket beror i huvudsak på personalens prestation då 

prestationen motsvarar den tjänst som organisationen erbjuder. Således kan 

verksamheten bara bli så stark som dess anställda tillåter, vilket resulterar i att erfaren 

och kvalificerad personal som effektivt vill och kan utföra sitt arbete blir 

betydelsefull (Berry & Parasuraman, 1991; Berry, 1995). Grönroos (1991) beskriver 

medarbetaren som den viktigaste resursen inom verksamheten vilket lägger vikt på 

ambitionen att uppfylla dennes behov (Grönroos, 1991; Berry & Parasuraman, 1991; 

Berry, 1995; Chew & Chan, 2008; Matanda & Ndubisi, 2013). Eftersom personalen 

har en direkt inverkan på kundens upplevelse kan tillfredsställda medarbetare 

representera verksamheten bättre och vara en del utav dess framgång (Grönroos, 

1991; Berry & Parasuraman, 1991; Ahmed, Rafiq & Saad, 2003; Berthon, Ewing & 

Hah, 2005).  

 

Att attrahera, utveckla och motivera personal genom att uppfylla deras behov ökar 

förutsättningarna för långvariga medarbetarrelationer. Detta är också effekten som 

uppnås med hjälp utav internal marketing (Berry & Parasuraman, 1991; Berry, 1995) 

som växte fram ur idén att medarbetarna måste känna tillfredsställelse inför sitt arbete 

för att kunna leverera god service (Grönroos, 1991; Ahmed, Rafiq & Saad, 2003). Ser 

företaget medarbetarna som interna kunder kan verksamheten tillgodose deras behov 

då en balans mellan organisationens och individens värderingar skapas (Berry & 

Parasuraman, 1991; Harris & de Charnatony, 2001; Nandan, 2005; Matanda & 

Ndubisi, 2013; Grönroos, 2015; Kaur & Sharma, 2015). 

 

Genom oavbruten intern interaktion uppmuntras personal till att tro på sin egen 

betydelse och roll i organisationen (Harris & de Chernatony, 2001; Gotsi & Wilson, 

2001; Bergström, Blumenthal & Chroters, 2002). Gotsi och Wilson (2001) menar på 

att prata med och lyssna till ger kunskap om vilka behov som krävs i företagets 

värderingar och vision. Internal marketing skapar därmed medvetenhet och förståelse 

för vad verksamheten behöver göra för att stödja medarbetarna samtidigt som 
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förståelse, acceptans och lojalitet inför organisationen utvecklar motivation inför 

arbetet (Berry, 1995; Gotsi & Wilson, 2001; Grönroos, 2015). I och med detta blir det 

nödvändigt att förstå vad som inverkar på medarbetarnas val att stanna i 

verksamheten. 

 

1.1 Fallet Mc Donald’s 
Den vanliga uppfattningen om Mc Donald’s är att det är en passande arbetsplats för 

tillfälligt arbete, ändå är det många medarbetare vars inställning gentemot företaget 

som förändras med tiden. Med detta växer nya ambitioner och värderingar fram vilket 

resulterar i att anställda väljer att avancerar inom organisationen. Företagskoncernen 

beskriver själva att de präglas av en stark, tillåtande, företagskultur där många unga 

arbetstagare får ta ansvar redan på sin första arbetsplats. Mc Donald’s tror på att 

sprida en positiv anda inom verksamheten för att medarbetarna ska trivas, där de 

anställdas individuella potential och inställning avgör hur långt de går. För att 

motivera personalen och öka deras vilja till eget initiativtagande för utveckling 

erbjuder Mc Donald’s en mängd olika interna utbildningar inom bland annat 

ledarskap, affärsplanering och ekonomi på Mc Donald’s Business School i 

Stockholm (Mc Donald’s, 2016).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett företags externa bild skiljer sig ofta gentemot den som skapas internt bland 

medarbetarna hävdar Grönroos (2015) vilket intresserade oss till att fokusera på hur 

anställda uppfattar Mc Donald’s som arbetsplats. Bowen och Lawler (1992) beskriver 

Mc Donald’s som ett exempel för linjära arbetsprocesser där personalen har inlärda 

procedurer för varje aktivitet och menar att personalen lär sig arbetet genom 

instruktioner. Trots detta har vi genom redogörelser från personal på Mc Donald’s 

identifierat hur företaget fångar medarbetarens intresse för fortsatt anställning. En bra 

lön kan enligt Berry och Parasuraman (1991) hålla kvar en individ på sitt jobb fysiskt, 

men detta resulterar inte i att denne blir emotionellt involverad i sitt arbete. Detta lade 

grunden för vårt antagande om att Mc Donald’s gör något rätt, och kanske även bättre 

än andra, för att motivera sina medarbetare.  
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Enligt Ahmed, Rafiq och Saad (2003) är den tidigare forskning som gjorts inom 

internal marketing bristfällig trots att den litteratur som berör ämnet har vuxit snabbt 

på senare tid. Flertalet kvantitativa studier har genomförts, men dessa kan ge en 

färgad bild av verkligheten då medarbetarna själva inte får möjlighet att uttrycka sina 

individuella tankar. Matanda och Ndubisi (2013) men även Grönroos (2015) har 

noterat att det inte har gjorts så mycket för att studera människan i organisationen och 

således effekten av medarbetarattityder. Chew och Chan (2008) samt Matanda och 

Ndubisi (2013) menar att det därför finns ett behov av empiriska arbeten utifrån 

denna synvinkel som identifierar faktorer som ökar anställdas engagemang, lojalitet 

och känsla av tillhörighet gentemot företaget. För detta anser vi att medarbetarnas 

egna uppfattningar måste belysas genom en kvalitativ studie där personalen får 

möjlighet att själva uttrycka vad som motiverar dem inför sitt arbete.  
 

Det är relevant att få insikt i vad som motiverar anställda i arbetet då medarbetare 

som känner tillhörighet tenderar att agera mer kundorienterat (Matanda & Ndubisi, 

2013). Genom att fokusera på att förstå medarbetarnas behov ges förståelse för deras 

tillfredsställelse och engagemang inför arbetet (Grönroos, 1991; Ahmed, Rafiq & 

Saad, 2003) vilket skapar en enighet inom verksamheten som inverkar på anställdas 

vilja till att stanna på företaget. Internal marketing ses oftast ur ett management-

perspektiv där avsikten är att implementera taktiker för att motivera personal 

(Grönroos, 1991). I vanlig ordning brukar ledningen influera sina medarbetare till att 

följa organisationens vision. Vi påstår att medarbetarnas värderingar, åsikter och 

feedback i omvänd ordning ska tas vara på för att sedan kunna matchas och 

implementeras i företagets arbetsplan och vision. Denna studie antar därför ett 

”bottom-up” synsätt som ger insikt ur ett medarbetarperspektiv, för vad som tilltalar 

anställda till långvarig anställning.  
 

För att bygga ett hållbart medarbetarskap som ger motivation och möjligheter 

(Grönroos, 2015) för individen behövs flera element erbjudas och implementeras 

inom verksamheten (Grönroos, 2015; Kaur & Sharma, 2015; Chew & Chan, 2008). 



 

  . 
  

4 

Grönroos (2015) beskriver två övergripande koncept som främst måste uppfyllas, 

men också samverka med varandra: Empowerment och Enabling. 
 

1.3 Problemformulering 
Vad motiverar medarbetarna till långvariga anställningar på Mc Donald’s? 
 

1.4 Syfte 
Rapporten har till syfte att skapa förståelse för vad som influerar valet till långvariga 

arbetsrelationer på Mc Donald’s utifrån ett medarbetarperspektiv. Den nyvunna 

kunskapen ska bidra med förslag som även kan implementeras inom andra branscher 

samt ge serviceinriktade organisationer insikt i hållbara medarbetarrelationer. 
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2. Metod 
Baserat på antaganden om verkligheten fick vi en uppfattning om att många anställda 

på Mc Donald’s tenderar att bli kvar på företaget längre än vad de först tänkt. För att 

säkerställa att undersökningen inte påverkades av personliga åsikter gjorde vi 

efterforskningar på Mc Donald’s hemsida där vi kunde läsa uttalanden från 

medarbetare. Genom detta kunde vi fastställa huruvida vår tes stämde eller inte. Efter 

att ha fått vårt antagande bekräftat kunde vi påbörja sökandet av information som vi 

ansåg relevant för att kunna generera ny teori inom ämnet.  
 

Då vi ville identifiera vad enskilda individer ansåg influera deras val till långvarig 

anställning på Mc Donald’s antog vi en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa 

undersökningar bidrar med detaljerade beskrivningar om vad som pågår i en miljö 

(Bryman & Bell, 2011) och skiljer inte på värdet utav människors åsikter beroende på 

om de är inflytelserika eller inte. Metoden ger deltagarna möjlighet till att uttrycka 

sina inre tankar och åsikter (Yin, 2013) eftersom den främst fokuserar på ord och 

tolkning av hur någon upplever sin sociala värld (Bryman & Bell, 2011). Genom 

detta kunde vi som forskare få insikt i hur människorna på Mc Donald’s uppfattade 

sin verklighet.  

 

2.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 
Forskarens ontologiska ståndpunkter påverkar genomförandet av själva 

undersökningen. Ontologi redogör för den sociala verklighetens karaktär där den 

avgörande frågan är huruvida människan är skild från verkligheten eller skapar den 

genom sociala interaktioner (Bryman & Bell, 2011). Då avsikten med denna studie 

var att tolka och förstå hur deltagare uppfattar sin verklighet antog vi ett 

konstruktionistiskt ontologiskt synsätt då det erkänner människans inflytande på den 

sociala världen.  
 

Även de epistemologiska ställningstaganden som forskaren gör är relaterade till hur 

forskningen realiseras. Epistemologiska beslut påverkar vad som ses eller borde 

accepteras som kunskap inom en vetenskapsgren (Bryman & Bell, 2011). Inom 
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epistemologin finns det delade meningar kring huruvida den sociala världen kan 

undersökas efter de principer som tillämpas inom naturvetenskap, dessa 

meningsskiljaktigheter har resulterat i två typer av epistemologi. För vårt arbete valde 

vi att anta ett interpretivistiskt epistemologiskt synsätt som då innebär att vi som 

forskare vill skapa förståelse för den sociala världen genom att undersöka hur 

respondenten tolkar den. 

 

2.2 Fallstudie 

Eftersom denna studie syftade till att bidra med förståelse för vad som motiverar 

anställda till långvarig anställning på Mc Donald’s genomförde vi en explorativ 

studie, som enligt Yin (2012) har för avsikt att klargöra hur eller varför något sker. 

Med tanke på att Mc Donald’s är ett globalt företag och dessutom en franchisekedja, 

valde vi att avgränsa vårt arbete till 3 restauranger i Helsingborg på grund av att vi 

hade en färdig kontakt där. Detta gjorde att vi snabbt kunde säkerställa ett 

studieobjekt och påbörja vår undersökning. För datainsamlingen tillämpades således 

en fallstudie som genom intensiv och detaljerad analys utav ett fall genererar 

djupgående förståelse för en viss företeelse (Bryman & Bell, 2011; Yin, 2012). En 

fallstudie kan vara begränsad till bland annat en organisation eller en plats, vilket var 

fallet för vår undersökning. Yin (2012) hävdar att det genom fallstudier går det att 

producera ny kunskap om hur en miljö egentligen ser ut och dess innebörd. 
 

2.3 Urval  
Inom kvalitativ forskning är det mest förekommande urvalet så kallat 

bekvämlighetsurval där lättillgängliga respondenter väljs ut (Bryman & Bell, 2011). 

Yin (2013) delar inte denna åsikt och menar istället att avsiktligt urval är den 

vanligaste urvalsformen inom kvalitativa studier. Denna innebär att syftet styr urvalet 

då forskaren vill hitta deltagare som ger de mest detaljerade och relevanta svaren för 

undersökningen. 

 

För vår studie var vi tvungna att fastställa en plats utifrån vilken fallstudien skulle 

utgå samt bestämma urvalskriterier för urvalet av respondenter. Då vi redan hade en 
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kontakt på Mc Donald’s i Helsingborg kunde vi enkelt fastslå utgångspunkten för vår 

undersökning. Således kunde vi genom ett bekvämlighetsurval snabbt påbörja vår 

forskning.  
 

Då vi skulle välja ut deltagare till vår studie använde vi en kombination utav 

bekvämlighetsurval och avsiktligt urval då studiens syfte krävde att deltagarna hade 

arbetat på Mc Donald’s över en viss tid, samt stått inför valet för huruvida de skulle 

fortsätta sin anställning eller inte. Vi underrättade vår kontaktperson på Mc Donald’s 

om detta kriterium, därefter valde hon ut de personer ansågs mest passande för att 

delta i en intervju. Bland deltagarna fanns representanter för de olika nivåerna inom 

restaurangen: Restaurangchef, första assistent, andra assistent, skiftledare, 

områdesledare, handledare och medarbetare. Då respondenterna verkade inom olika 

ansvarsområden kunde vi identifiera likheter samt skillnader bland deltagarnas åsikter 

och ifall detta var beroende på deras position. Att någon annan gjorde urvalet åt oss 

såg inte vi som problematiskt då vår kontaktperson känner de anställda på företaget, 

liksom oss var även hon angelägen om att hitta deltagare som kunde förse oss 

detaljerade svar och på så vis bidra till vår forskning. 

 

2.4 Etiska överväganden 

Då etiska ställningstaganden har en direkt inverkan på forskningens pålitlighet är de 

viktiga att reflektera över. Genom att forskare visar medvetenhet kring etikens 

grundprinciper hävdar Bryman och Bell (2011) att de kan argumentera för valen de 

gör i sin studie. 

 

Forskning som kan tänkas vara skadlig för deltagare på ett fysiskt eller emotionellt 

plan är inte acceptabel. Bryman och Bell (2011) poängterar att det kan vara svårt att 

veta vad som är skadligt för en annan individ. Med detta sagt så tror vi dock inte att 

någon utav respondenterna tog skada genom vår forskning, däremot är vi medvetna 

om att vi kan ha satt igång inre förändringsprocesser hos respondenterna då de kanske 

fortsatte fundera över sin anställning även efter vår intervju. 
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Enligt Bryman och Bell (2011) borde deltagare få fullständig information om 

forskningsprocessen, dock är det inte ovanligt att forskaren undangömmer vissa 

detaljer för att inte influera deltagarnas svar. För oss var det viktigt att vara ärliga mot 

respondenterna i den utsträckning som det gick. Vi meddelade dem om att 

intervjuerna skulle spelas in, hur materialet skulle hanteras samt att deras svar skulle 

vara anonyma i studien. Däremot valde vi att inte uttrycka studiens avsikt jätte tydligt 

då vi ville säkerställa en verklig bild utav Mc Donald’s och därmed inte få svar 

utefter vad respondenterna trodde att vi ville höra. 

 

Att ange forskning som en anledning för att göra intrång i personers privatliv är 

aldrig tillåtet, oavsett undersökningens syfte måste respekten för individers 

värderingar kvarstå. Således har varje respondent rätten att inte besvara frågor som de 

uppfattar som olämpliga och får göra detta utan att rättfärdiga varför (Bryman & Bell, 

2011). För att säkerställa att vi inte överträdde denna princip underrättade vi varje 

respondent om deras möjlighet att neka frågor som de inte vill besvara. 

 

Svikligt förfarande uppstår då forskaren framställer sin forskning som något den 

egentligen inte är (Bryman & Bell, 2011). Genom hela forskningsprocessen var vi 

ärliga mot respondenterna om med vad studien handlade om utan att avslöja dess 

syfte, på så vis garanterade vi att detta krav inte överträddes. 

 

2.5 Kvalitativa intervjuer 

För vår studie var det avgörande att tillhandahålla förstahandsinformation från 

anställda på Mc Donald’s om vad som motiverade dem till långvarig anställning på 

företaget. För detta använde vi oss utav kvalitativa intervjuer genom vilka deltagarna 

kunde uttrycka personliga synpunkter med egna ord (Bryman & Bell, 2011). 

Därigenom kunde vi erhålla förstahandsinformation om verkligheten på Mc Donald’s 

ur personalens perspektiv. 
 

Det som främst kännetecknar kvalitativa intervjuer är bristen på struktur, tydlighet, 

riktning och standardisering (Bryman & Bell, 2011; Yin, 2013) vilket resulterar i att 
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de frågor som ställs till respondenten varierar beroende på intervjuns sammanhang 

(Yin, 2013). Bryman och Bell (2011) skiljer mellan två typer av kvalitativa 

intervjuer: ostrukturerade och semistrukturerade. För studier med ett tydligt fokus 

som genomförs utav fler än en forskare appliceras ofta semi-strukturerade intervjuer. 

Semi-strukturerade intervjuer karaktäriseras av att forskarna utformar och använder 

en så kallad intervjuguide som består utav teman och frågor som de måste få svar på 

för att kunna besvara forskningsfrågan. Således valde vi att tillämpa denna typ utav 

intervju för vår studie.  
 

För att intervjuguiden skulle bestå utav frågor som var rätt riktade i relation till vår 

forskningsfråga utgick vi från operationaliseringen (se Bilaga 1). Genom att ha denna 

som utgångspunkt kunde vi garantera att vi efter intervjuerna skulle ha det material 

som krävdes för att uppfylla vårt syfte. Fortsättningsvis var det viktigt för oss att 

använda ett språk som respondenterna kunde förstå och relatera till för att inga 

missuppfattningar skulle ske, vilket då skulle ha påverkat studiens trovärdighet. Vi 

försökte, att i den utsträckning som det gick, inte ställa några ledande frågor. Dock 

visade sig under intervjutillfällena att vissa respondenter efterfrågade med direkta 

frågor för att kunna ge oss ett svar. 
 

Eftersom ingen individ är den andre lik var vi redan innan intervjuerna medvetna om 

att vissa deltagare skulle vara friare i sitt berättande än andra. Genom att 

intervjuguiden (se Bilaga 2) vars syfte är att skapa en flexibel intervju då frågorna 

ställs i en ordning som passar bäst för situationen, kunde vi försäkra oss om att vi 

berörde de områden som vi behövde få kunskap om. Med intervjuguiden kunde vi 

även i förväg så väl som under intervjuns gång utforma följdfrågor för att säkerställa 

att vi kunde hålla igång även de intervjuer där deltagarna var mer tillbakadragna. 

Med hjälp utav öppna frågor, vilka låter respondenten formulera sina upplevelser 

med egna ord utan att influeras utav forskaren (Bryman & Bell, 2011), kunde vi 

utvinna detaljerade svar från deltagarna.  
 



 

  . 
  

10 

För studien genomfördes totalt åtta intervjuer med lika många män som kvinnor. Det 

fanns en stor spridning av erfarenheter bland deltagarna då samtliga hade olika 

befattningar på Mc Donald’s vilket inverkade på resultatet. Genom att vi intervjuade 

individer som verkade inom diverse ansvarsområden kunde vi se att deltagarnas 

motiv för långvarig anställning på företaget var relativt lika, trots varierande 

anställningstyp. Genom att be deltagarna om information så som ålder, kön, position 

och anställningstid kunde vi senare placera deras svar i olika sammanhang (Bryman 

& Bell, 2011). Dock, presenterade vi inte dessa uppgifter i rapporten eftersom vi ville 

skydda våra respondenter genom att göra dem helt anonyma.  

 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberade vi resultaten för att få en tydlig 

överblick av respondenternas svar vilket också bidrog till att vi lättare kunde dra 

paralleller mellan intervjuerna. Resultaten presenterades sedan i en förkortad version 

i empirikapitlet där endast det allra viktigaste från varje intervju framställdes. 

 

2.6 Kvalitetsmått 
Eftersom kvalitativa studier syftar till att representera en utav flera potentiella 

reflektioner utav en social verklighet har mätning en mycket liten betydelse inom 

kvalitativ forskning. Detta har lett till att det finns en viss oenighet kring vilka 

kvalitetsmått som ska tillämpas för denna typ av studier. För att säkerställa kvaliteten 

på vårt arbete valde vi att använda oss utav kriteriet tillförlitlighet som enligt Bryman 

och Bell (2011) är ett alternativt kvalitetsmått för validitet och reliabilitet anpassat för 

just kvalitativa studier. Tillförlitlighet består av fyra bedömningsgrunder: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmation. 

 

Trovärdighet säkerställer att forskningen har blivit genomförd i god tro och att de 

upptäcker som har gjorts stämmer överens med deltagarnas sociala värld. För att 

uppfylla detta kriterium var vi under intervjuerna noggranna med få bekräftat utav 

deltagarna att vi uppfattat deras uttalanden korrekt. 
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För att överföra upptäcker som görs i en kontext till en annan krävs detaljerade 

redogörelser om kulturen. Då kvalitativa undersökningar innebär att ett studieobjekt 

studeras intensivt tenderar fynden som görs att vara unika för den sociala verklighet 

som granskas (Bryman & Bell, 2011). Vårt arbete hade för avsikt att synliggöra vad 

som i Mc Donald’s kultur motiverar anställda till långvarig anställning. Med 

varierande svar utifrån respondenternas position, erfarenhetsnivå och attityd inför 

arbetet nåddes en bred svarsvidd vilket gör resultatet mer generaliserbart till andra 

serviceyrken.  
 

Genom att säkerställa att samtliga faser i undersökningsprocessen har noterats på ett 

sätt som är lättillgängligt för läsaren blir arbetet enligt Bryman och Bell (2011) 

pålitligt. För att möta detta krav argumenterade samt visade vi genomgående för de 

val vi gjorde i vår forskningsprocess. 

För att konfirmera studien ska det tydligt framgå att forskaren inte har låtit personliga 

värderingar eller teoretiska indikationer inverka på forskningen (Bryman & Bell, 

2011). Detta gjorde vi genom att från början kontrollera att vårt antagande om Mc 

Donald’s grundade sig på fakta och inte våra egna uppfattningar. Fortsättningsvis lät 

vi även deltagarna att själva styra intervjun när de ville berätta saker för oss som vi 

inte tagit med i intervjuguiden från början. 
 

2.7 Grundad teori 
Det vanligaste tillvägagångssättet för kvalitativ analys är enligt Bryman och Bell 

(2011) grundad teori, genom vilken forskaren kan strukturera upp stora mängder data 

samt generera teori som är lämpad för ett specifikt användningsområde (Glaser & 

Strauss, 2008). Enligt Bryman och Bell (2011) är grundad teori uppbyggt av fyra 

moment: teoretiskt urval, kodning, teoretiskt mättnad och ständig jämförelse. Dock är 

det är upp till forskaren själv att fastställa huruvida dessa ska användas och i vilken 

ordning. 
 

Processen där information samlas in för att fastställa teori kallas för teoretiskt urval 

(Glaser & Strauss, 2008; Bryman & Bell, 2011). Eftersom valet av teorier påverkar 
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hela arbetet (Bryman & Bell, 2011; Yin, 2012) var det viktigt för oss att säkerställa 

dess kvalitet för att undvika felaktiga slutsatser. Genom närmare granskningar utav 

internal marketing, som också jämfördes med vårt antagande om Mc Donald’s så att 

det överensstämde, kom vi till insikt med vilka områden som kunde tänkas relevanta 

för forskningen.  
 

Kodning innebär att den data som har samlats in bryts ner till mindre beståndsdelar 

som sedan namnges. Genom kodning kan forskare benämna, separera, sammanställa 

och organisera data (Glaser & Strauss, 2008; Bryman & Bell, 2011). För detta arbete 

påbörjade vi kodningen genom att tolka vad som egentligen hade diskuterats under 

intervjuerna utifrån transkriberingen. Som ett resultat utvanns begrepp, vilka 

egentligen är namngivna fenomen som vi uppmärksammade efter datainsamlingen. 

Ett användbart begrepp menar Bryman och Bell (2011) nämns frekvent utav 

deltagarna. I de fall som respondenterna använde samma begrepp för att beskriva 

flera fenomen fick vi ta ställning till inom vilket ämnesområde det passade bäst 

genom att jämföra med teorin. Vi valde att i den mån det gick utgå ifrån deltagarnas 

berättelser i våra ställningstaganden för att behålla ett medarbetarperspektiv. Utifrån 

teoriområdena som vi fastställde före intervjuerna upptäckte vi att respondenterna 

hade tagit upp begrepp som inte hade behandlats utav oss tidigare. Enligt Glaser och 

Strauss (2008) är det inte ovanligt att teorin förändras när forskaren ser över sin data, 

och genom detta identifierade vi ett behov av att komplettera, såväl som tillföra nya 

objekt till teorin tills dess att den överstämde med empirin. 
 

Ett av de begrepp som vi utgick från i operationaliseringen (bilaga 1) var 

företagskultur. Under detta ämne framkom det efter intervjuerna att kompetensnivå 

inte längre var relevant vilket gav oss anledningen att stryka objektet helt från arbetet. 

Begreppen för belöning ändrades från uppmuntran till att delas upp i två kategorier: 

materiella och immateriella belöningar, då deltagarna menade på att dessa alternativ 

visade på uppmuntran. Dessutom fick feedback läggas in i teorierna för belöning då 

medarbetarna nämnde detta flera gånger. Fortsättningsvis upptäckte vi även att 

teknik, som var uppdelat i miljö och tekniska hjälpmedel, inte sågs utav medarbetarna 
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på det sätt teorierna beskrivit. Istället ändrades begreppet till att handla om 

arbetsmiljö vilket inkluderar hjälpmedel så som kommunikation och samarbete i 

enlighet med respondenternas beskrivningar om vad som underlättar arbetet. 

Slutligen blev även jämlikhet en del utav engagemang då det i intervjuerna flera 

gånger betonades att alla hjälps åt inom organisationen oavsett position. Genom 

ständig jämförelse av data och teori kunde vi säkerställa att det hela tiden fanns en 

nära relation mellan dessa (Glaser & Strauss, 2008; Bryman & Bell, 2011) men även 

att teorin var mättad (Bryman & Bell, 2011). 
 

För att kunna sammankoppla de olika begreppen som vi hittade och således generera 

ny teori (Glaser & Strauss, 2008; Bryman & Bell, 2011) analyserade vi vår data i två 

steg. I det första steget analyserades begreppen var för sig och på så vis kunde vi 

urskilja vad som var kärnan inom varje område. Med detta i åtanke formade vi 

hypoteser om hur de olika koncepten var relaterade till varandra och påvisade sedan 

detta i nästa steg. Genom att fastställa hur begreppen hörde ihop kunde vi slutligen få 

fram ny teori som förklarade vad som motiverar för långvarig anställning på Mc 

Donald’s. 
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3. Teori 
För internal marketing behövs flera element erbjudas och implementeras i 

verksamheten för att bygga ett hållbart medarbetarskap (Grönroos, 2015; Kaur & 

Sharma, 2015; Chew & Chan, 2008) som ger motivation och möjligheter för 

individen Grönroos (2015). Empowerment och enabling är två övergripande koncept 

som behöver uppfyllas och samverka för ett gynnsamt internal marketing.  
 

Se sammanfattningen utav teorierna och objekten som de är uppbyggda av i bilaga 3. 

 

3.1 Empowerment 

Empowerment används för att motivera och uppmuntra människor till att känna frihet 

och lita på sitt eget omdöme, samt lösa problem som hamnar utanför standardramarna 

(Grönroos, 2015). Genom att själv kunna ta beslut och genomföra egna initiativ 

uppnås en större grad av belåtenhet (Cotton, Vollrath, Froggatt, Lengnick-Hall, & 

Jennings, 1988; Spreitzer, Kizilos & Nason, 1997) som i längden bidrar till mer 

motiverade medarbetare (Grönroos, 2015). En positiv organisationskultur motiverar 

värdefulla medarbetare till långvariga anställningar (Grönroos 1991; Ahmed, Rafiq & 

Saad, 2003; Chew & Chan, 2008) där förtroendegivande relationer byggs upp (Berry, 

1995; Chew & Chan, 2008; Matanda & Ndubisi, 2013). Att ha engagerade 

medarbetare (Bakker & Shaufeli, 2008) som erbjuds rätt förutsättningar för 

karriärsmöjligheter (Grönroos, 1991; Ahmed, Raqif & Saad, 2003; Chew & Chan, 

2008) och rätt kompensation som speglar medarbetarens prestationer (Harris & de 

Chernatony, 2001; Bergström, Blumenthal & Chroters, 2002; Chew & Chan, 2008; 

Grönroos, 2015) bör därför eftersträvas. 

 

3.1.1 Företagskultur 
När olika grupper av människor integrerar och influeras av varandra skapas en viss 

kultur (Schein, 2010; Papke, 2014). På en arbetsplats ska företagskulturen genomsyra 

hela organisationen och för att få djupare en förståelse för den iakttas två mänskliga 

motivationsfaktorer: (1) den grad av uppmärksamhet som arbetstagaren får och (2) 

hur väl individen accepteras av gruppen. Tillsammans skapar dessa ett mönster av 
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beteendevanor och normer som tydliggör vilket beteende som är eller inte är 

godtagbart (Papke, 2014). Schein (2010) menar fortsättningsvis att faktorerna även 

ger ett tydligt budskap gällande hur man som arbetstagare ska uppfatta, känna och 

agera mot företaget. 

 

Graden av uppmärksamhet märks i de processer där personalen samverkar med 

varandra; Hur bra de samarbetar, viljan till att delta i diskussioner och hur de 

uttrycker sina värderingar (Papke, 2014). Om organisationen uttrycker sin strävan att 

bygga upp personalstyrkan med människor av olika ursprung, i olika åldrar och med 

olika erfarenheter ökar arbetstagarnas känsla av att vara en del utav företaget och med 

det viljan till att bidra med idéer, åsikter och förslag. När olika åsikter och 

erfarenheter kombineras på rätt sätt kan det resultera i större kreativitet och ett mer 

innovativt arbete, vilket kan få mångfald på arbetsplatsen till att bli en 

konkurrensfördel som är svår att efterlikna (Chrobot-Mason & Aramovich, 2013). 

Huruvida arbetstagaren accepteras åskådliggörs genom öppenhet och ärlighet på 

företaget, när personalen fritt kan uttrycka sin åsikt (Papke, 2014). Det handlar om att 

internt skapa förtroende bland medarbetarna och att samlas kring en gemensam 

motivering till varför företagets arbete är meningsfullt (Bergström, Blumenthal & 

Crothers, 2002; Schein, 2010; Papke, 2014). 

 

Mängden av emotionell involvering hos arbetstagarna inverkar på hur väl kulturen 

har planterats och uttrycker sig (Schein, 2010). Om personalen inte är enade med 

företagets värden och kommer i konflikt gällande den företagskultur som förespråkas 

finns stor risk till att medarbetaren vantrivs och vill sluta (Eskildsen & Nüssler, 

2000). 
 

3.1.2 Belöning 
Att lönen ses som det främsta erkännandet för utfört arbete har resulterat i den 

generella uppfattningen om att den har en direkt inverkan på individers beteende och 

prestationer (Parker & Wright, 2000; Chew & Chan, 2008). På grund av detta tror 

många att denna typ av belöning resulterar i att anställda blir mer motiverade, 
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produktiva och lojala gentemot verksamheten (Parker & Wright, 2000). Chew och 

Chans (2008) uppfattning är att en rimlig lön inte är tillräckligt för att ge medarbetare 

skäl till att arbeta kvar på arbetsplatsen, eftersom det finns andra faktorer som 

inverkar på anställdas lojalitet. 

 

Enligt Parker och Wright (2000) kan det vara avgörande för företag att lyfta fram 

belöningsaspekter som värderas högt utav anställda. Om chefer och kollegor erkänner 

varandras förmågor och det arbete som utförs motiveras talangfulla medarbetare till 

att stanna kvar (Chew & Chan, 2008).  
 

Medarbetare ser det som en sorts belöning att få relevant information om sitt arbete. 

Med hjälp av denna kan personalen lättare förstå sin arbetsroll och vad som förväntas 

utav den (Guo, Liao, Liao & Zhang, 2014; Nae, Moon & Choi, 2015). Enligt Guo et 

al. (2014) är feedback nödvändigt för att upprätthålla och förbättra motivationen 

bland de anställda, således kan den leda till att personal uppnår personliga arbetsmål 

samt förbättrar sina arbetsprestationer (Nae, Moon & Choi, 2015).  

 

3.1.3 Karriärsutveckling 
Träning och möjligheter för att utvecklas i karriären ses generellt som en investering i 

humankapital för både individuell och organisatorisk förbättring (Chew & Chan, 

2008). Utav medarbetaren ses detta som en öppning för personlig utveckling i form 

av kunskaper och färdigheter samtidigt som de utvecklar självsäkerhet i arbetet 

(Grönroos, 1991; Chew & Chan, 2008; Aruna & Anitha, 2015; Coetzee & Stoltz, 

2015). Medarbetaren ser ofta karriärsutvecklingen som framtida planeringar för att 

bygga på sina färdigheter inom verksamheten (Chew & Chan, 2008; Fleisher, 

Khapova & Jansen, 2013; Coetzee & Stoltz, 2015). 
 

Företagsmässigt bidrar karriärsutveckling till att individen kan prestera bättre men 

också att attityden gentemot arbetet förändras. Medarbetaren får nya färdigheter som 

denne kan värdesätta, inspirera och implementera i sitt arbete och tillföra nya 

lösningar (Chew & Chan, 2008; Fleischer, Khapova & Jansen, 2013). Coetzee och 
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Stoltz (2015) beskriver att individuella behov spelar in i valet för karriärsutveckling 

då det skapar en trygghet och stabilitet att komma till platsen man önskar. Vidare 

beskriver Chew och Chan (2008) att strävan efter nya arbetsutmaningar är individuell 

och att karriärsutvecklingen behöver överensstämma med den personliga 

målsättningen för att få en positiv effekt. Det vanligaste för karriärsutveckling är 

befordran som innebär nytt utmanande arbete men kan även innebära nya kunskaper 

eller stärk befogenhet i arbetet. 

 

3.1.4 Engagemang 
Modernare organisationer lägger fokus på att deras anställda ska känna sig 

involverade (Bakker & Schaufeli, 2008). Engagerade arbetare kännetecknas av en 

entusiastisk, driftig och energisk attityd till arbetet och har svårt att hålla sig borta 

från arbetet snarare än att se det som betungande och överansträngande (Bakker, 

Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008; Yalabik, van Rossenberg, Kinnie & Swart, 2015). 

Graden av individuellt engagemang beror på om arbetstagaren lämnar sitt personliga 

jag utanför arbetsrollen eller om personligheten istället används för att sätta prägel på 

arbetet (Kahn, 1990; Harter, Schmidt, och Hayes, 2002). Om arbetstagaren 

personligen går in i arbetsrollen genereras ett positivt utslag både för den egna 

upplevelsen och arbetets resultat (Kahn, 1990; Harter, Schmidt, & Hayes, 2002; 

Bakker & Schaufeli, 2008). Engagerade medarbetare som arbetar i team tillsammans 

med andra av samma attityd genererar än större passion i arbetet (Bakker et al., 2008; 

Yalabik et al., 2015). 

 

Genom förtroende ökar medarbetarens vilja att fullborda sina arbetsuppgifter (Meyer 

& Herscovitch, 2001; Yalabik et al., 2015) vilket Meyer och Herscovitch (2001, s. 

301) förklarar som: ”A force which binds an individual to a course of action relevant 

to one or more targets”. Att visa sina medarbetare förtroende till att engagera sig är 

en pågående process som kontinuerligt måste uppehållas för att de ska känna ansvar 

att bidra till företaget och öka sin benägenhet till att jobba kvar (Eskildsen & Nüssler, 

2000). 
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Förkastas tanken på en topp-styrd organisation blir anställda allt mer engagerade 

(Akella, 2003; Laloux, 2015). Denna typ av verksamhet betraktas oftast som platt då 

alla medarbetare ses som lika. När centralstyrningen försvinner menar Laloux (2015) 

att det uppkommer ett annat mer naturligt system som baseras på de anställdas 

kunskaper och erfarenheter. I detta system besitter medarbetarna olika nivåer av 

auktoritet men har trots det alla möjligheten att influera verksamheten. Akella (2003) 

hävdar att denna typ av organisation uppskattas av de anställda då det blir möjligt att 

tillsammans med sina kollegor utföra arbetsuppgifterna i en tillåtande arbetsmiljö. 
 

3.2 Enabling 

För att empowerment ska vara effektivt behöver även funktioner som möjliggör 

utvecklingen inom verksamheten fungera. Enabling är stödfunktioner som gör det 

möjligt för medarbetaren att känna sig motiverad och tillfreds med arbetet (Ahmed, 

Rafiq & Saad, 2003). Empowerment utan enabling skapar mer förvirring än 

motivation inför arbetet vilket gör det betydelsefullt med möjligheter för att utvecklas 

på företaget (Cotton et al., 1988; Bowen & Lawler, 1992; Grönroos, 2015). Med stöd 

från ledning, kunskapsbildning och teknik beskriver Bowen och Lawler (1992) samt 

Grönroos (2015) att enabling förbereder medarbetaren på större ansvar, 

initiativtagande och beslutsfattande genom att utveckla en förståelse för sina uppsatta 

mål samtidigt som det erbjuds rätt förutsättningar i form av information och kunskap 

för det.  

 

3.2.1 Stöd från ledning 
Ett stödjande ledarskap som visar förståelse och ser till medarbetarens behov har 

positivt inflytande på attityden inför arbetet. Då ledning uttalar en tro på individen 

och erbjuder socialt stöd påverkas medarbetaren till att höja sina ansträngningar för 

att nå utmanande och belönande arbete (House, 1971; Mulki, Caemmerer & Heggde, 

2015). Ledningen borde även skapa relationer till sina medarbetare genom en 

tillmötesgående inställning där de lyssnar och tar tillvara på personalens idéer, förslag 

och åsikter. Genom att ge medarbetarna möjlighet att påverka och sätta upp 
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målsättningar visar ledningen på engagemang och uppmärksamhet vilket får en 

positiv effekt på anställdas prestationer menar House (1971).  
 

Stöd från ledning handlar enligt Grönroos (1991) om att ge nödvändig information, 

kontrollera aktiviteter men också att ha ett ansvar inför medarbetare oavsett 

ledarposition. En organisation med alltför toppstyrt eller centraliserat beslutsfattande 

kan hellre bli en börda för lokala medarbetare och mellanchefer. Ledning har en 

skyldighet att möjliggöra kompetensutvecklingen och attityder hos individen 

(Ahmed, Rafiq & Saad, 2003; Naude, Desai & Murphy 2003) för att de ska kunna ta 

initiativ och egna beslut utan att inskränkta på individens befogenhet (Grönroos, 

2015). 

 

Ledarens ansvar ligger i att guida, ge resurser och stöd för att personalen ska uppnå 

sina målsättningar där ledarstilen har inflytande på personalens effektivitet, attityd 

och beteende inför arbetet (Mulki, Caemmerer & Heggde, 2015). En ambitiös ledare 

som sätter tydliga exempel och strukturer inspirerar medarbetaren till att prestera sitt 

bästa. När medarbetaren vet vad som ska bli gjort, har förståelse för arbetet och 

känner stöd från ledning kan ångest, stress och förvirring inför arbetet minska 

(House, 1971; Grönroos, 1991).  

 

3.2.2 Kunskapsbildning 

Kunskap handlar om att veta varför vi gör saker, hur vi gör något och vem som gör 

det. På så vis öppnar kunskapsbildning för bredd i medarbetarens kompetens och en 

mer produktiv arbetsmiljö där individen känner ledningens förtroende genom 

möjligheten för utveckling (Chew & Chan, 2008). 

 

Genom ökad kunskap och förståelse blir lättare att förstå samt orientera sig inom 

organisationen och arbetet. Det blir även lättare för medarbetare att utföra sitt arbete 

effektivt och självständigt genom att analysera varje situation och ta rätt beslut 

(Bowen & Lawler, 1992; DeFillippi & Arthur, 1994; Chew & Chan, 2008). I 

kunskapsbildningen inkluderas information och kunskap kring företaget för att de 
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anställda bättre ska kunna förstå vad de kan tillföra organisationen. De nya 

färdigheterna ger även förutsättningar till att bättre kunna påverka arbetets aktiviteter 

och procedurer samt för att i situationer där det krävs kunna ta beslut. 

 

Arbeten som innebär jobb i team behöver utbildning och kunskap för att de anställda 

ska kunna hantera komplexiteten (Coetzee & Stoltz, 2015) men även för att 

medarbetare så som supervisors ska kunna vägleda och verka stöttande för personalen 

istället för att dirigera (Bowen & Lawler, 1992). Det medför att medarbetare 

sinsemellan kan dela med sig utav kunskapen till kollegor eller tillämpa den för nya 

organisatoriska problemlösningar. Genom möjlighet för kunskapsutbyte mellan 

företagets individer finns också chans för innovation och fördelar i nya möjligheter 

och lösningar (DeFillippi & Arthur, 1994; Fleisher, Khapova & Jansen, 2013). 

 

3.2.3 Arbetsmiljö 

Omgivningen ska genom serviceverktyg underlätta arbetet samtidigt som 

information, utbildning och träning används (Grönroos, 1991; Bowen & Lawler, 

1992), däribland inkluderas även teamets samarbete och kommunikation (Bowen & 

Lawler, 1992; Aruna & Anitha, 2015). Grönroos (2015) beskriver att hjälpmedlen 

med fördel kan inkluderas i organisationens strategiska planering gällande personal-, 

utbildning- och kontrollpolicies.  
 

En socialt utvecklande och tillåtande omgivning med plats för kommunikation 

erbjuder möjlighet och aktiviteter för att lära, samarbeta och socialisera (Grönroos, 

1991; Aruna & Anitha, 2015). Kollegors närvaro gör det möjligt att spendera tid, 

utbyta erfarenheter samt observera beteende för hur aktiviteter ska utföras (Naude, 

Desai & Murphy 2003; Aruna & Anitha, 2015).  
 

Kommunikationens syfte kan vara att utbyta idéer, åsikter och fakta inom 

organisationen för att öka kunskapen. Med uppfattningen om att företagets viktigaste 

resurs är personalen, blir en fungerande kommunikation mellan de olika leden 

nödvändig för att integrera och skapa förståelse genom kunskapsutbyte och 
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relationsbyggande (Kalla, 2005). Resultatet av intern kommunikation är större 

förtroende mellan relationerna inom organisationen som stärker viljan att arbeta 

fortsätter Mishra, Boynton och Mishra (2014).  
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4. Empiri 
I franchisekedjan i Helsingborg ingår totalt sex restauranger, till intervjuerna utgick 

vi från tre utav dessa. Bland de intervjuade fanns representanter från organisationens 

olika positioner, som illustreras i figuren nedan. Samtliga deltagare har varierande 

ansvarsområden vilka blir större allt eftersom de ”klättrar” högre upp på den så 

kallade “karriärstegen”. 
 

 

 

 

 

Figur 1. Mc Donald’s karriärstege. Egen illustration. 

 

Nyanställda på Mc Donald’s får titeln medarbetare, men eftersom de anställda 

betraktar sig själva som just medarbetare kommer denna beteckning användas som ett 

samlingsnamn för samtlig personal genom rapporten. Den första nivån av ledarskap 

är handledare. Handledaren har det främsta ansvaret för att utbilda och coacha andra 

medarbetare. Nästa instans är områdesledare som leder produktion, service och Mc 

Drive. Därefter är det skiftledare som ansvarar för driften av hela restaurangen under 

ett skift, de ska samordna de olika stationerna och kontrollera funktionen mellan dem. 

Som 2:a assistent ser man till restaurangens primära system men även 

affärsresultaten under skiften. Vidare ska 2:a assistenten se till att säkerhets- och 

skyddsrutiner följs samt utveckla restaurangen genom förbättringsplaner. 1:a 

assistenten är restaurangchefens högra hand och leder tillsammans med denne 

restaurangen mot dess övergripande mål. Utöver detta ansvarar 1:a assistenten för 

samtliga support- och primärsystem men förväntas även rekrytera, leda och utveckla 

medarbetare. Den högsta instansen är restaurangchefen som bär det övergripande 

ansvaret för hela restaurangen med målet att optimera dess resultat inom 

medarbetare, kvalitet, service, renlighet, värde och försäljning. 
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4.1 Företagskultur 
Den återkommande anledningen till att deltagarna trivs på jobbet är den genuina 

gemenskap som vuxit fram. Många är sociala och älskar att prata, vilket har utvecklat 

ett internt språk bland de anställda berättar respondenterna. Eftersom de har förståelse 

för varandra och byter historier sinsemellan är det ingen utifrån som förstår om man 

själv inte arbetat på Mc Donald’s. 

 

På Mc Donald’s Helsingborg är majoriteten utav arbetstagarna väldigt nära och bra 

vänner. Många beskriver arbetslaget som sin lilla familj. Att ha en positiv stämning 

som smittar av sig och att företaget satsar på aktiviteter utanför arbetsplatsen bidrar 

till att alla snabbt kommer in i gruppen. Teamets samarbete och kommunikation är 

avgörande för restaurangens framgång och varje medarbetare är lika viktig. 

Respondenterna förklarar att samarbetet fungerar väldigt bra. Kontakten sker löpande 

både mellan franchisetagare, ledare och medarbetare. Teamet och vetskapen om att 

det alltid finns någon som backar upp och hjälper till om det skulle vara något blir en 

trygghet i de stressiga arbetssituationerna. Medvetenheten om gruppens betydelse 

uttrycks som:  
 

”För att Mc Donald’s ska kunna lyckas måste vi hela tiden jobba 

tillsammans. Jag klarar mig inte utan medarbetarna och de klarar sig 

inte utan mig.” (Respondent 6) 

 

”Du kan inte gå in här och vara bäst i världen själv, för då har du 

ingen nytta av det. Alla behövs, och alla behövs vara bra för att det 

ska fungera.” (Respondent 4) 

 

De första dagarna på arbetsplatsen tilldelas varje ny arbetstagare en handledare som 

hjälper dem komma in i arbetet. Respondent 2 berättar att det var enkelt att komma in 

i arbetssättet då det finns mycket som förklarar vad som är rätt och fel. Efter ett tag 

sätter sig beteendet i ryggraden vilket respondent 5 uttrycker som att: “Man tittar 
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mycket på hur de andra arbetar och sen hittar man ju alltid sin egen väg och gör allt 

på sitt eget sätt ändå… man bara vet vad man ska säga, hur man ska bete sig och så.” 

 

Mc Donald’s öppnar dörren in till arbetsmarknaden med en kultur som ser människan 

oavsett bakgrund, språkkunskaper och erfarenheter: ”Vi respekterar varandras 

olikheter och tar in det i vårt tänk.” (Respondent 7). På restaurangerna i Helsingborg 

bryr de sig om de anställdas utveckling framåt, både på arbetsplatsen och som 

människor:  
 

”När jag anställer en person och jag sedan får se den personen 

klättra o klättra o klättra och bli en annan människa och att jag är en 

del av det, det är vad jag tycker om mest. Att jag kan se en 

utveckling i en person. Hur deras personlighet ändras, hur de kan ha 

en karriär och hur de kan bli nöjdare med sitt liv också och inte bara 

med sitt jobb... Jag kan hjälpa andra som kommer in i samhället och 

ge dem ett jobb... de kommer in på en arbetsplats. Det handlar inte 

om att de ska tjäna pengar på Mc Donald's. Det de lär sig av mig 

kan de använda senare i livet.” (Respondent 7) 

 

Mellan arbetskollegorna är det ett öppet klimat som tillåter både privata och 

jobbrelaterade åsikter på arbetstid. Majoriteten utav respondenterna pratar om hur 

deras synpunkter tas till vara på och att de därför känner sig delaktiga i företaget. 

Varje arbetspass börjar med ett individuellt enminutssamtal där skiftesledaren går 

igenom nyheter för dagen och ser till att arbetstagaren mår bra. Respondent 6 säger 

att även franchiseägarna möter dem “på golvet” för att se och lyssna: 

 

“Jag tycker att det känns allmänt som att de genuint bryr sig, det är 

liksom inte bara snack för att vi ska komma hit för att göra ett bra 

jobb och att de struntar i vilka vi är.” (Respondent 6) 
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Arbetslagen byggs utefter de mål som restaurangchefen satt och för att uppnå dessa 

behövs en mix utav människor som accepterar varandra. I en arbetsmiljö som är 

uppbyggd utav människor med olika bakgrunder och i olika åldrar är det viktigt att 

alla behandlas med respekt och att man själv är anpassningsbar. Olika personligheter 

vill bli behandlade olika, det är något som står med i manualerna som används under 

inskolningen utav nyanställda. För att visa extra vänlighet mot varandra avslutas 

meningarna eller frågorna ofta med “TACK”.  
 

4.2 Belöning 
I en hektisk arbetsmiljö som på Mc Donald’s anstränger sig medarbetarna hårt för att 

utföra sitt jobb på bästa sätt. Att då också få belöning för sina utföranden är viktigt 

för att känna fortsatt engagemang inför arbetet. Lön är bra, men inte det viktigaste där 

respondent 4 nämner att känna trygghet och frihet på arbetsplatsen är belöning i sig.  
 

Deltagarna är överens om att belöningssystemen är många och behöver anpassas efter 

människors olika behov och syn på värde. Det vanligaste som nämns är “månadens 

medarbetare” som finns till för att uppmärksamma någon som höjt stämningen, 

ansträngt sig eller ställt upp extra mycket i arbetet och för sina kollegor. 

Respondenterna berättar att utmärkelsen har en positiv effekt och att det inte alltid 

krävs mer än så. Att just bli uppmärksammad anses vara den allra viktigaste 

belöningen. Genom detta kan medarbetarna känna att dem har utfört ett bra jobb och 

att det faktiskt märks av, vilket ger extra energi till att fortsätta. En gång per år slår 

verksamheten på stort för att uppmärksamma sina medarbetare då en stor personalfest 

anordnas där glaspriser delas ut till dem som visat framfötterna extra mycket under 

året. Det ses som mer högtidligt och ger de anställda möjlighet till att få materiella 

belöningar i form av priser att ta med hem. Utöver detta delas med jämna mellanrum 

biobiljetter ut som belöning för mindre dagstävlingar eller när någon hoppat in och 

hjälpt till under ett extraskift. Betydelsen av belöningar beskrivs utav respondenterna 

som:  

“Jag tycker alltid man ska få beröm när man gör något bra, men just 

att det är något en gång per år gör det lite mer speciellt och att man 
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kanske får något materialistiskt då faktiskt. Man kan verkligen 

minnas och ta det till sig. Ibland kan jag titta på det och få energi, 

konstigt men jättebra!” (Respondent 2) 
 

“Jag tar emot all belöning… Det är inte själva saken i sig utan att 

man blir sedd och uppskattad oavsett om det är muntligt eller vad 

som för min del.” (Respondent 1) 

 

Utöver beröm, priser och uppskattning nämns en belöning av stor betydelse för flera 

medarbetare, nämligen feedback. Eftersom feedback anses vara mer personligt 

utvecklande än andra belöningar värdesätts det därför högre. Den får gärna komma 

från både chefer och medarbetare och efterfrågas att vara konstruktiv och specifik 

hellre än att bara säga “bra jobbat”. Respondent 1 beskriver det som att: “Mc 

Donald’s jobbar mycket med feedback och konstruktiv kritik. Vi vill aldrig använda 

oss av negativ feedback eller ingen feedback alls”. Genom att få insikt i sitt 

handlande menar medarbetarna att de kan ta med sig denna kunskap framöver i både 

privat- och arbetsliv för att bli bättre.  

 

4.3 Karriärsutveckling 
Att få jobb på Mc Donald’s ses utav respondenterna som en väldigt bra väg in på 

arbetsmarknaden. De uppger att den främsta anledningen är verksamhetens 

uppbyggnad som ger samtlig personal samma förutsättningar till karriärsutveckling 

oavsett deras personliga målsättningar. Medarbetarna beskriver att företaget är bra på 

att använda de resurser som finns. Genom att upprätthålla en öppen dialog mellan 

ledning och medarbetare blir personalen medveten om vad som krävs för att de ska 

avancera inom organisationen. Det främsta verktyget som nämns för 

karriärsutveckling är Mc Donald’s karriärstege som ger medarbetarna en inblick i hur 

de ska gå tillväga för att göra framsteg inom företaget. 

 

För de olika karriärstegen existerar också olika utbildningar. När medarbetare tar 

chansen till karriärsutveckling finns flertalet kurser på Mc Donald’s Business School i 
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Stockholm. Där får de anställda spendera ett par dagar för att genomgå föreläsningar 

och prov som sedan ska realiseras på restaurangen. Förutom grundutbildningen som 

genomgås innan första arbetsdagen erbjuder Mc Donald’s Business School även 

vidare utbildning inom arbetsmiljö, lagar, kollektivavtal men som den mest givande 

nämns HRM - Human resource management. Här får personalen lära sig hur man 

hanterar och agerar med medarbetarna. Betydelsen av att hantera sina kollegor 

beskrivs som:  

 

“Det viktigaste som chef är hur man är med människor. Allt 

kontorsarbete och de kurserna, det är sådant man kan lära sig med 

tiden.” (Respondent 7) 

 

Oavsett anställningstyp kan personalen själv ta ställning till hur långt i karriärstegen 

de vill nå. Många medarbetare vill se att utvecklingen gynnar både deras arbete så väl 

som privatliv gällande exempelvis kunskap. Inom organisationen är vägarna för 

utveckling oändliga och respondenterna beskriver att det endast är de själva som 

sätter gränserna:  

 

”För mig betyder karriärsutveckling att det ger mig någonting utöver 

att jag står här, att det ger mig något i livet.” (Respondent 5) 

                                                                                          

”För mig innebär karriärsutveckling mer att jag kommer besitta en 

högre kunskap när jag går därifrån.” (Respondent 6) 

 

Majoriteten av de intervjuade ser karriärsutveckling som viktigt för deras 

tillfredställelse men det finns också personal som är nöjd med den position de har. 

Anledningarna till varför vissa medarbetare väljer att inte utvecklas i sitt arbete 

varierar, men det handlar mycket om personliga målsättningar, så som att börja 

universitetet en dag. Då vill dem inte påbörja en utbildning på Mc Donald’s för att 

sedan lämna företaget och inte hinna använda den i praktiken: 
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”Om de satsar på mig och vill utbilda mig då vill jag liksom inte 

bara få utbildningen och dra.” (Respondent 5)     

 

“Alltså, även om jag trivs här så vet jag att jag vill göra något annat. 

Då känns det som att får jag möjligheten att typ, ja börja plugga till 

hösten eller vad som, och samtidigt börjar utbilda mig här så vill jag 

inte bara avsluta det.” (Respondent 5)  

 

Däremot välkomnas alltid högre kunskap och inom positionerna är det fortfarande 

möjligt att få nya ansvarsområden där vi får exempel som värdinna eller 

maskinansvarig.      

 

4.4 Engagemang      

Att uppehålla engagemanget till sitt arbete ses utav medarbetarna som centralt för att 

fortsättningsvis vilja vara kvar på samma jobb. De menar på att det inte skulle gå om 

engagemanget saknades. Tack vare den uppskattade ledarstilen och en härlig anda 

bland kollegorna så är istället situationen den motsatta och de lägger stor energi och 

kraft på att bidra med sina färdigheter. Ledarstilen som bygger på goda relationer 

arbetstagare och franchisetagare emellan får de anställda till att av egen strävan vilja 

hjälpa till med att nå de uppsatta målen. Vissa har till och med svårt att släppa arbetet 

när de är lediga. 

 

Engagemanget beror på att ledningen ger stort ansvar och uppmuntrar arbetstagarna 

till att lita på sina egna förmågor, vilket är en metod som ledningen använder för att 

visa att de lägger märke till det arbete som utförs. Friheten i arbetet påverkar 

medarbetarna positivt både på och utanför arbetet. Flera säger sig ha varit ganska 

blyga när de en gång kom till arbetsplatsen, men att det sedan blivit tvärt om. Känslan 

av att få handla självständigt har bidragit till att de kunnat öppna sig mer och blivit 

mer sociala, vilket också gjort det hela roligare. 
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Trots många egna initiativ och dagliga beslut som måste fattas så är arbetstagarna 

sällan oroliga för att det ska bli fel. Respondenterna skildrar att det kontinuerligt förs 

en öppen diskussion på restaurangen, vilket gör att ett förtroende utvecklas parterna 

emellan. Frågorna sägs aldrig vara dumma, vilket ger större mod till engagemang. Ett 

positivt beteende uppmuntras så att de anställda bit för bit tar för sig mer. 

Trygghetskänslan gentemot franchisetagarna beskrivs som: 

 

“Enda från början från att jag blev skiftledare så kändes det som 

att: ”Du provar, misslyckas du så har du lärt dig något”. Så jag har 

aldrig känt ”åh shit nu gjorde jag fel” och jag har heller aldrig känt 

att de blivit besvikna på mig eller att jag inte gjorde som de ville.” 

(Respondent 6) 

 

Frihetskänslan kvarstår trots mallar och beskrivningar som medarbetarna ska gå efter, 

respondenterna beskriver att mallarna ger trygghet till att ta olika initiativ. Det finns 

riktlinjer att stödja sig mot men dem själva väljer i vilken ordning de känner för att 

utföra arbetet när de väl lärt sig det. 

 

Hur engagerade de anställda blir påverkas också utav vilken attityd arbetsledarna och 

cheferna har gentemot arbetet. På arbetsplatsen arbetar de medvetet med jämlikhet. 

När arbetslaget jobbar ihop ska det inte spela någon roll vilken position eller 

befogenhet man har. Alla behandlas lika. Respondent 7 uttrycker sig vilja få bort den 

hierarkiska känslan i arbetslaget: 

 

”Jag står där som en vanlig medarbetare och frågar vad de vill att jag 

ska göra. Cheeseburgare? Big Mac? Jag vill få dem till att känna att 

jag också kan göra det jobbet. Jag vill att de ska känna att 'även om 

chefen står här så bestämmer inte han vad jag ska göra just nu', utan 

de får det ansvaret.” (Respondent 7) 
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En ledare som själv är engagerad och visar sig på golvet föregår med gott 

exempel. Genom att jobba hårt tillsammans med personalen sprids en 

positiv attityd inom restaurangen.  

 

4.5 Stöd från ledningen 
Då alla är olika behöver det stöd som cheferna ger anpassas efter varje individ för att 

ta fram medarbetarnas personliga styrkor. Mc Donald’s har utvecklat en egen norm 

som säger att du ska behandla andra som de vill bli behandlade. Eftersom det är 

personalen som får restaurangen att fungera är det viktigaste för cheferna att de är 

nöjda, därför strävar samtliga medarbetare oavsett position efter att följa regeln för att 

säkerställa de anställdas tillfredsställelse.  
 

I arbetet på Mc Donald’s ses cheferna som centrala för medarbetarnas prestationer då 

deras stöd engagerar och motiverar personalen i sitt arbete. Som ett resultat utav 

ledarnas strävan efter öppenhet såväl som konstant tillgänglighet utvecklas en nära 

relation mellan medarbetare och chef. Respondenterna berättar hur dörren alltid står 

öppen, att de kan komma när som helst och prata om det behövs. De menar att en 

känsla av trygghet utvecklas bland medarbetarna genom att de vet att stöd finns om 

de behöver det, följaktligen blir de nöjda och glada. Förhållandet till ledningen 

beskrivs som lättsamt och vänskapligt då det knappt görs någon skillnad mellan 

ledare och medarbetare. Enligt medarbetarna medför ledningens genuina intresse för 

deras välmående att en känsla av att vilja hjälpa till infinner sig.  
 

När varje medarbetare har lärt sig hur saker och ting fungerar är det ledarens ansvar 

att följa upp och fråga hur det går men även hur medarbetaren trivs. Arbetet kräver 

ibland att cheferna måste agera chef och säga ifrån. Sinsemellan är det viktigt att 

upprätthålla en dialog med personalstyrkan för att kunna veta vad medarbetaren 

behöver för stöd: 

 

”De får oss inte att känna att ’Det här borde du klara själv'. De 

förstår om jag inte kan utföra jobbet, då är det dem som drabbas i 
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slutändan. De vill ju att vi ska prestera bra, att vi ska göra ett bra 

jobb. Så de finns alltid tillgängliga för oss. Det finns inga dumma 

frågor för dem.” (Respondent 7) 

 

Oavsett på vilken nivå ledarskapet utövas är den främsta uppgiften att ”lead by 

example”. Redan som handledare ges ansvar till medarbetaren att lära ut och coacha 

andra kollegor. I och med att man då som handledare faktiskt leder någon annan 

brukar de anställda på företaget kalla det för att ”leda en skugga” och syftar på den 

”skugga” som ledaren kastar bakom sig medan han/hon leder och arbetar. Då tanken 

är att personalen ska se upp till, ta efter och följa ledaren måste denne vara medveten 

om vad han/hon sänder ut för signaler till sina medarbetare. Eftersom t.ex. utbildning 

av personal är en stor del i Mc Donald’s affärsplan är det medarbetarens såväl som 

chefernas ansvar att göra det möjligt för personalen att utvecklas, förbereda dem inför 

utbildningen samt hjälpa dem längst med vägen. Dock måste de anställda förr eller 

senare hoppa ur boet och flyga på egen hand, men de vet om att det alltid finns någon 

vid deras sida som kan hjälpa dem tills de har koll och inser att de klarar sig på egen 

hand. 

 

4.6 Kunskapsbildning 

På Mc Donald´s är kunskapsbildande oändligt där medarbetarna lär sig nya saker hela 

tiden, oavsett position och långvarighet inom företaget. Många utav medarbetarna 

anser att kunskapen man får på företaget är sådan som kan användas socialt och tas 

med vidare i livet. Att lära sig att samarbeta bra i grupp och att komma till jobbet i tid 

är bland det första som uppkommer när respondenterna berättar vad de lär sig. 

Arbetsmoralen är viktig för att kunna utföra ett bra arbete som kräver multitasking 

och stresstålighet, även hänsynstagande mot varandra och att inte tappa fokus på 

arbetsuppgifterna. 

 

Utbildningarna förser de anställda med en hel del kunskap. Redan innan första 

arbetsdagen genomgås en grundutbildning för de vanligaste arbetsuppgifterna och 

rutinerna som inkluderar service, matsäkerhet, rengöring osv. En grundlig 
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introduktion underlättar för den första tiden på företaget eftersom du enklare får 

möjlighet till att komma in i arbetet från start. Allt eftersom medarbetarna vill 

utvecklas erbjuds också vidareutbildningar i Stockholm på Mc Donald’s Business 

School. För varje utbildning finns böcker, föreläsningar och prov som ger insikt och 

kunskap om nya uppgifter. När den teoretiska biten är avklarad ska personalen 

praktisera kunskapen på restaurangen tillsammans med en handledare. Det viktiga är 

att medarbetaren känner trygghet i sitt utförande när denne ska tillämpa den nya 

kunskapen i sitt arbete på egen hand.  
 

Mycket av kunskapen handlar om psykologi och hur man hanterar olika människor i 

olika situationer för att få det att fungera som grupp. Detta innebär kunskap som även 

kan användas i hur man pratar med varandra, hantera missnöjdhet men också 

ledarmässigt eftersom de måste ta hänsyn till olika människors driv och 

personligheter. Under intervjuerna fick vi också förklarat att med ny kunskap blir det 

lättare att våga ta ställning och ansvar. Kunskapen öppnar alltså upp för nya 

möjligheter för medarbetarna. 

 

Medarbetarna själva besitter en hel del kunskap och därför utbyts den mellan 

kollegorna, allt från medarbetare till chef eftersom synen på kunskap är gränslös 

mellan positionerna. De i personalen som har längre erfarenhet har oftast hunnit 

utveckla egna tips utifrån vad de lärt sig i arbetet. Detta delas mer än gärna med 

arbetskamraterna för att få nya perspektiv på arbetet. När man utbyter kunskap 

emellan varandra görs det genom att prata och visa. Här tar medarbetarna hänsyn till 

hur man behandlar varandra eftersom det är viktigt att det skapas förståelse: 

 

”Om jag vill att någon ska göra på ett visst sätt så måste ju den 

personen förstå vad de ska göra.” (Respondent 6) 

 

Inom franchisekedjan i Helsingborg händer det också att personalen får hoppa in och 

arbeta på någon av de andra restaurangerna. Detta beskriver många respondenter som 

en kul möjlighet att utöka sin kunskap och få insikt i hur arbetet fungerar där. När de 
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sen kommer tillbaka till sin egen restaurang har de med sig nya synsätt och 

kunskaper.  

 

4.7 Arbetsmiljö 

Inom organisationen är det ofta en stressig miljö med många olika arbetsuppgifter 

och stationer som måste hanteras. För de olika stationerna finns utbildningspapper 

som noggrant beskriver vad som ska göras, tänkas på och uppmärksammas. Kassa, 

pommes, kök och golvet är några exempel vilka fungerar olika men ändå är lika 

viktiga för att restaurangen ska flyta på effektivt. Mc Donald’s har på koncernnivå 

tagit fram massvis med mallar som kan användas för att underlätta arbetet och 

förståelsen för hantering av system, maskiner och stationer. Utav en del respondenter 

liknas detta som en affärsmodell för att kunna lämna ut ansvar till personalen som då 

också säger sig bli mer engagerad i sitt arbete. 

 

Mallarna är utförliga och har noggrant tagits fram under flera år, men medarbetarna 

poängterar ändå betydelsen av att ha varandra och hjälpas åt. Kommunikation är det 

främsta verktyget som används på Mc Donald’s och har nästintill lagts in som rutin 

för att främja effektivt arbete. Genom kommunikation ges även möjligheten till att få 

ny förståelse för hur arbetet kan underlättas men också att få bekräftat när något 

utförts bra. Då handlar det inte bara om att säga ”bra jobbat” utan medarbetarna är 

noga med att poängtera att de också vill höra vad och varför något har varit bra för att 

kunna fortsätta på samma spår: 

 

”Jag vill höra specifika saker. Inte bara ”idag gjorde du ett bra 

jobb”. Då tänker jag vad det var jag gjorde bra idag som jag inte 

gjort bra de andra dagarna. Så det måste vara väldigt specifika 

grejer.” (Respondent 6) 

 

Kommunikationen används redan innan personalens skift börjar som möjlighet till att 

ta upp dagens målsättningar, utmaning och nyheter. Det är ett bra sätt att nå ut till alla 

men också tid för att prata privat menar respondenterna. Med kommunikation och 
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förståelse för varandra säger sig personalen kunna öka den positiva stämningen som i 

sig gör det roligare och lättare att arbeta.  
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5. Analys  
För att få en djupare förståelse för den data som samlades in delades analysen upp i 

två steg. I det första steget analyserades varje motiverande och möjliggörande 

element för sig självt för att urskilja vad som var mest centralt inom varje område. 

Därefter togs kärnan utav varje teori vidare till den andra analysen där kopplingar 

mellan koncepten som ingår i empowerment och enabling gjordes. Genom att dela 

upp analysen gick det på ett tydligare sätt att få fram hur empowerment och enabling 

samverkar för att se vad som motiverar till långvarig anställning på Mc Donald’s. 
 

5.1 Företagskultur 

Mc Donald’s sammanför människor som är olika varandra på många sätt, när grupper 

utav människor integrerar och arbetar tillsammans influerar de varandra och en kultur 

skapas (Schein, 2010; Papke, 2014). Papke (2014) menar att uppmärksamhet och 

acceptans bygger en fungerande kultur som ökar medarbetarnas trivsel på 

arbetsplatsen. Schein (2010) och Papke (2014) beskriver att det inom företaget skapas 

vanor, mönster och beteenden som präglar vad som godtas att uppfatta, känna och 

agera. Som ett resultat av en stark företagskultur har Mc Donald’s medarbetare 

utvecklat ett eget språk, något som ger förståelse kollegorna emellan. Papke (2014) 

menar att företagskulturen vidare ska genomsyra hela organisationen. 

 

Uppmärksamhet behandlar enligt Papke (2014) personalens samarbete, viljan till att 

delta och sättet som åsikter uttrycks på. Majoriteten utav individerna på Mc Donald’s 

är bra vänner och står varandra nära, de beskriver sig själva som en familj. Detta har 

resulterat i en positiv stämning som sprider sig inom organisationen. Den goda 

stämningen bidrar till ett gynnsamt samarbete där företagets engagemang för att 

genomföra aktiviteter även utanför arbetstid bygger starka relationer medarbetarna 

emellan, vilket även kan inverka på de anställdas inställning för långvarig anställning. 

 

Känslan av involvering och tillhörighet till företaget och kulturen beror även på hur 

väl företaget uttrycker sin strävan efter att ha en personalstyrka med olikheter i form 

av ålder, erfarenhet, bakgrund etc. När anställda känner sig behövda ökar deras vilja 
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till att komma med idéer och åsikter (Chrobot-Mason & Aramovich, 2013). På Mc 

Donald’s finns flera exempel på att restaurangens dörrar står öppna för alla då en 

kultur som ser människan oavsett olikheter eftersträvas. Respondenterna förklarar att 

fokus läggs på individens utveckling med en öppenhet kollegor emellan, denna visas 

genom viljan att delta i såväl diskussioner som aktiviteter. Att välkomna olikheter 

gynnar verksamheten enligt Chrobot-Mason och Aramovich (2013) då åsikter och 

erfarenheter kombineras och ger mångfald, kreativitet och innovation. Detta i sin tur 

ökar tillfredsställelsen bland Mc Donald’s personal.  

 

Papke (2014) menar att graden av uppmärksamhet har en nära relation till acceptans 

som är en del av företagskulturen med vilken öppenhet och ärlighet uppnås inom 

organisationen. Arbetskollegorna beskriver arbetsplatsen som en tillåtande miljö 

genom att såväl privata som jobbrelaterade åsikter kan diskuteras. Redan innan 

arbetspassen introduceras medarbetaren inför skiftets förväntningar vilket också ger 

individen möjlighet att uttrycka sina känslor och åsikter. Det beskrivs som viktigt att 

ta hänsyn till personernas olikheter och välmående, vilket visar på förståelse och 

acceptans för den individuella människans trivsel på företaget. 

 

För trivseln är det enligt Eskildsen och Nüssler (2000) viktigt att känna enighet 

mellan företagsvärderingar och kulturen. Restaurangcheferna skapar målsättningar 

men innehar samtidigt förståelse för att allas olikheter, detta behövs för att få en 

fungerande omgivning. Organisationen arbetar kontinuerligt med att visa varandra 

respekt, därmed har ordet ”tack” implementeras i språket och kulturen för att 

behandla varandra med extra vänlighet. Respekt, hänsyn och förståelse får 

medarbetarna till att känna tillhörighet där Schein (2010) förklarar att känslan av 

emotionellt tillhörande påverkar hur väl kulturen fungerar, men också hur 

tillfredsställd medarbetaren är på arbetsplatsen. 
 

5.2 Belöning 
Lönen betraktas enligt Parker och Wright (2000) samt Chew och Chan (2008) som 

det främsta belöningsincitamentet för genomfört arbete. Parker och Wright (2000) 
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hävdar att lönen inverkar på anställdas motivation, produktivitet samt lojalitet vilket 

personalen på Mc Donald’s inte håller med om. De menar att det visserligen är vitalt 

att bli belönad för det man åstadkommer, men att lönen inte är allt. Det är en belöning 

i sig att känna trygghet och frihet på arbetsplatsen vilket tyder på att Chew och Chans 

(2008) uppfattning om att en rimlig lön inte är tillräckligt för att motivera 

medarbetare till långvarig anställning stämmer. 

 

Enligt Parker och Wright (2000) bör organisationer lyfta fram belöningsaspekter som 

värderas högt utav anställda. På Mc Donald’s betraktas all belöning som bra och det 

används bland annat utmärkelser så som “Månadens medarbetare”, priser samt 

biocheckar för att uppmärksamma goda handlingar. Medarbetarna understryker dock 

att det viktigaste inte är vad de får för belöning utan att de blir belönade. Liksom 

Chew och Chan (2008) anser även respondenterna att det mest betydelsefulla är att 

ens prestationer erkänns utav både chefer och kollegor. 

 

Att specifikt få information om sitt arbete ses utav medarbetare som en sorts belöning 

menar Guo et al. (2014) samt Nae, Moon och Choi (2015). Respondenterna säger att 

eftersom feedback ses som mer personligt utvecklande än andra belöningar så 

värdesätts den högre. Guo et al. (2014) hävdar att feedback är nödvändigt för att 

upprätthålla och förbättra motivationen bland personalen och kan på det sättet även 

resultera i att personal uppnår personliga arbetsmål, så väl som förbättrar sina 

arbetsprestationer (Nae, Moon & Choi, 2015).  

 

5.3 Karriärsutveckling 
Karriärsutveckling ses utav Chew och Chan (2008) som en investering för både 

individen och organisationen. Respondenterna beskriver att Mc Donald’s 

uppbyggnad gör att företaget tar tillvara på medarbetarna som finns inom företaget 

där alla har samma förutsättningar för utveckling. Grönroos (1991), Chew och Chan 

(2008), Aruna och Anitha (2015) samt Coetzee och Stoltz (2015) menar att 

medarbetarna kan mogna på ett personligt plan men även bli mer självsäkra i sitt 

arbete genom ny kunskap. Den stora variationen utbildningar inom Mc Donald’s gör 
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att medarbetare kan utöka sin kompetens inom företagets olika områden och på så vis 

bli mer säkra i sitt utförande. Långa och avancerade utbildningsprocesser kan även 

leda till att anställda väljer att bli kvar inom koncernen eftersom de vill kunna få 

användning för sin nyvunna kompetens. 

 

Den så kallade karriärstegen är den vanligaste motivationen för karriärsutveckling 

inom Mc Doanld’s. Anledningarna till varför medarbetarna vill utvecklas varierar, 

men för det mesta handlar det om personliga målsättningar. Ofta beskrivs framtida 

planering inverka på valet för att utöka kunskaper inom verksamheten (Chew & 

Chan, 2008; Fleisher, Khapova & Jansen, 2013; Coetzee & Stoltz, 2015). Mc 

Donald’s arbetar aktivt med att utveckla sin personal, medarbetare kan på eget 

initiativ eller efter diskussioner med restaurangchefer avancera inom organisationen. 

Med karriärstegen som stöd kan personal se vad som krävs för klättra inom företaget 

och på så vis kan de även välja de utbildningar som bäst stämmer överens med deras 

målsättningar. Då de olika stegen i karriärstegen ligger så nära varandra tenderar 

medarbetarna att involveras i organisationen och anstränga sig mer för att nå längre. 
 

Att få utvecklas efter egna behov och målsättningar genererar en större motivation 

inför arbetet enligt respondenterna. Detta stämmer överens med Chew och Chan 

(2008) samt Fleischer, Khapova och Jansen (2013) som beskriver att attityden 

gentemot arbetet påverkas positivt om individen själv får välja sina mål. För anställda 

på Mc Donald’s är det viktigaste att utvecklingen gynnar deras individuella arbete 

såväl som privatliv. Genom karriärsutveckling får medarbetaren nya färdigheter vilka 

kan inspirera till användning utav nya lösningar i arbetet (Chew & Chan, 2008; 

Fleischer, Khapova & Jansen, 2013). Att anställda själva sätter gränsen för hur långt 

de vill nå inom organisationen skapar trygghet och stabilitet vilket enligt Coetzee och 

Stoltz (2015) beror på att medarbetaren själv kan bestämma vart han/hon hamnar i 

slutändan. Vanligen innebär karriärsutveckling befordran med vilken stärkt 

befogenhet eller nya kunskaper kan tillkomma (Chew & Chan, 2008). Anställda som 

väljer att avancera inom Mc Donald’s uttrycker att de efteråt vill stanna på grund av 

att de vill ge tillbaks till företaget med hjälp utav sina nya färdigheter. Trots att 
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majoriteten vill klättra inom organisationen finns det även de som är nöjda med vart 

de befinner sig i nuläget. Att Mc Donald’s inte pressar medarbetarna till 

karriärsutveckling visar på den hänsyn som företaget tar till medarbetarens personliga 

målsättningar.  

 

5.4 Engagemang 
Engagemanget är viktigt för viljan att stanna kvar eftersom personalen då känner sig 

involverad i verksamheten. Bakker et al. (2008) och Yalabik et al. (2015) beskriver 

engagerade medarbetare som driftiga, entusiastiska och energiska. På Mc Donald’s 

har en vilja bland personalen utvecklats för att hjälpa till och göra sitt allra bästa för 

att fullborda sitt åtagande. Bakker et al. (2008) och Yalabik et al. (2015) menar att 

involverade anställda sällan ser arbetet som betungande och att den entusiastiska 

inställningen snarare gör att det är svårt att hålla sig borta. Respondenterna nämner 

att det höga engagemanget leder till att jobbrelaterade tankar till och med finns kvar 

när de kommer hem från jobbet då det alltid finns saker att göra. Detta tyder på hur 

stark medarbetarnas motivation inför arbetet är.  

 

Just att det är mycket som måste göras varje dag och att arbetstagarna får stor frihet 

till att fatta egna beslut har fått många i arbetslaget till att växa som individer. Från att 

ha varit blyga när de kom till arbetsplatsen har ansvaret bidragit till att de klivit ur sin 

trygghetszon och smittats av den sociala atmosfär som råder. Kahn (1990) samt 

Harter, Schmidt, och Hayes (2002) menar på att de väljer att gå in med hela sitt jag i 

arbetet och får på så sett ut en större glädje utav det, både för sin egen del och 

resultatmässigt. Dessutom bidrar teamarbetet till att resten av gruppen går in med stor 

passion i arbetet (Bakker et al., 2008; Yalabik et al., 2015). 

 

På ett företag måste ledningen kontinuerligt visa sitt förtroende till ansvarsfrihet 

gentemot sina anställda (Eskildsen & Nüssler, 2000). Genom att det sker löpande 

diskussioner mellan medarbetare och chefer på Mc Donalds utvecklas en tillit mellan 

parterna. Franchisetagarna är alltid tillgängliga och inga frågor förkastas eller ses som 

dumma. Respondenterna menar att det ger mod till att ta egna initiativ utan att vara 
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rädd att göra fel. De uppmanas till att prova och blir det fel så är det istället något 

som de tar lärdom av. Vidare känner de sig väldigt trygga i sitt arbete i och med de 

tydliga mallarna som finns utplacerade på varje station. Tack vare dem är det svårt att 

göra fel och även om manualerna utförligt beskriver hur de bör göra så uttrycker 

majoriteten utav respondenterna att de känner frihet i arbetet. Att våga ta initiativ och 

driva igenom dem resulterar i självbelåtenhet, vilket i sin tur bidrar till en 

tillfredsställd anställning.  

 

Ett ökat förtroende innebär även en ökad vilja till att fullborda sitt åtagande i form av 

en arbetsuppgift eller annat som påbörjats (Meyer & Herscovitch, 2001; Yalabik et 

al., 2015). Arbetstagarna på Mc Donald’s känner att någon med högre position oftast 

lägger märke till det jobb som de utför och att de får höra när det är något de har gjort 

extra bra. Detta uppmuntrar dem till att ta egna initiativ och genomföra sina 

arbetsuppgifter så bra som det bara går.  

 

I praktiska arbetssituationer förkastas den toppstyrda ledningen där strävan istället 

bör vara att fokusera på jämlikhet, dvs. att få alla till att känna ett lika värde i 

arbetssituationerna (Akella, 2003; Laloux, 2015). Mc Donalds’s jobbar aktivt med att 

få fram känslan av att organisationen är platt. I restaurangen kan vem som helst utföra 

vilken arbetsuppgift som helst oavsett vilken position de har på pappret. Även om 

restaurangcheferna har administrativt arbete som de måste få överstökat tar de sig tid 

till att visa sitt engagemang i köket för att föregå med gott exempel så att det sprider 

sig till resten av gruppen. Laloux (2015) menar att ett naturligt system av de 

anställdas kunskaper och erfarenheter kan utnyttjas på ett helt annat sätt när den 

centrala styrningen försvinner. Eftersom det finns mallar för hur arbetet för varje 

station på restaurangen ska skötas vågar ledningen släppa kontrollen och ge ut ansvar 

till medarbetarna. Då personalen tillåts ta ansvar utan den centrala ledningens 

kontroll känner de att deras personliga färdigheter faktiskt behövs. Enligt 

respondenterna ökar detta känslan av att varje individs färdigheter behövs och precis 

som Akella (2003) menar, blir arbetsmiljön väldigt tillåtande då arbetstagarna själva 

ansvarar för sitt arbete utan att bli dirigerade utav chefen.  
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5.5 Stöd från ledning 
På Mc Donald’s tar ledarstilen hänsyn till individernas olikheter genom att den 

anpassas efter personens behov för att plocka fram personliga styrkor. Det stödjande 

ledarskapet beskrivs av House (1971) samt Mulki, Caemmerer och Heggde (2015) 

som ett socialt stöd som tillsammans med förståelse för medarbetarens behov 

resulterar i en bättre medarbetarattityd inför arbetet. Detta gör att personalen höjer 

sina ansträngningar och förstärker sina band till organisationen. Mc Donald’s har 

utvecklat en egen regel för hur personerna inom verksamheten ska behandla 

varandra, oavsett position. Genom att behandla andra som de själva vill bli 

behandlade tas hänsyn till människors olikheter och vikten av att lyssna på varandra.  

 

Enligt respondenterna är det personalen som får verksamheten att fungera och för att 

få motivation inför arbetet blir stöttning från ledaren centralt. På Mc Donald’s har en 

nära relation mellan ledning och personal utvecklats med en känsla av tillgänglighet 

och öppenhet sinsemellan. Goda interna relationer ledare och medarbetare emellan 

beskrivs som en betydelsefull del för ledningens ansvar i att agera tillmötesgående 

samt lyssna och ta tillvara på de förslag, idéer och åsikter som inkommer. Relationen 

beskrivs idag som öppen, vänskaplig och lättsam, något som ger respondenterna en 

känsla av trygghet inom verksamheten. Möjligheten att påverka influerar enligt 

House (1971) medarbetarnas prestation och motivation positivt. Respondenterna 

uttrycker att det är tack vare ledningens genuina intresse för deras välmående och 

öppenhet för åsikter som de vill prestera. 

 

För att ledarstilen ska vara stödjande handlar det om att ge den information som 

behövs, att kontrollera aktiviteter samt ta ett yttersta ansvar för medarbetaren 

(Grönroos, 2015). På Mc Donald’s har medarbetaren ett eget ansvar för att utföra sitt 

arbete men därefter ska ledaren följa upp genomförandet. Trots en vänskaplig relation 

behöver cheferna ibland agera chef och säga ifrån för att arbetsuppgifterna ska 

utföras än mer effektivt eller annorlunda. Ledaren har även ett ansvar i att påverka 

attityder hos individen, dock utan att vara allt för toppstyrd då det istället kan bli en 

börda (Ahmed, Rafiq & Saad, 2003; Naude, Desai & Murphy, 2003). Grönroos 
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(2015) har som åsikt att individens befogenheter inte får inskränktas eftersom det är 

betydelsefullt med egna initiativ och beslutsfattanden. Ledningen och personalstyrkan 

på Mc Donald’s eftersträvar istället att upprätthålla en dialog sinsemellan för att veta 

vilka behov och vilken sorts stöd som efterfrågas. 

 

I ledaransvaret inkluderas också att ge vägledning, stöd och resurser som behövs för 

att personalen ska kunna utföra sitt arbete (Mulki, Caemmerer & Heggde, 2015). För 

att leda och samtidigt föregå med gott exempel lär organisationen ut idén om att leda 

en skugga. Då ledaren istället vägleder genom att kasta en skugga efter sig har 

ledarstilen inflytande på personalens eget beteende, effektivitet och attityd inför 

arbetet (Mulki, Caemmerer & Heggde, 2015). Mc Donald’s avsikt med detta är att 

personalstyrkan ska se upp till, ta efter och följa ledaren vilket gör att ledaren måste 

tänka på vilka signaler som han/hon sänder ut. House (1971) och Grönroos (1991) 

menar att strukturer och exempel för vad som förväntas inspirerar medarbetaren till 

att förstå vad som ska bli gjort men ger även en känsla av stöd vilket minskar 

förvirring och ångest inför arbetet. 

 

5.6 Kunskapsbildning 

Kunskap handlar om att veta varför vi gör saker, hur vi gör det och vem som gör det 

(Chew & Chan, 2008). På Mc Donald’s beskrivs kunskapsbildningen som oändlig där 

nya lärdomar kan tas in oavsett långvarighet eller position inom företaget. 

Fördelaktig kunskap anses vara sådan som även kan användas vidare i livet, så som 

arbetsmoral och samarbete. Kunskapsbildning öppnar enligt Chew och Chan (2008) 

en bredd i medarbetens kompetens för att utveckla en produktiv arbetsmiljö samtidigt 

som det byggs ett förtroende mellan ledning och personal tack vare möjligheten till 

nya kunskaper. 

 

Studier visar på att när kunskapen utökas blir det lättare för medarbetaren att förstå 

och orientera sig i arbetet och kan utföra det effektivt och självständigt genom egna 

beslutsfattanden (Bowen & Lawler, 1992; DeFillippi & Arthur, 1994; Chew & Chan, 

2008). Redan under första arbetsdagen är det ett krav att genomföra en 
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grundutbildning som hjälper medarbetaren att komma in arbetet. Därefter erbjuder 

Mc Donald’s flertalet utbildningar till den som önskar vidare utbildning på Mc 

Donald’s Business School i Stockholm. Med ny kunskap och information kring 

företaget ges bättre förståelse och förutsättningar till att kunna påverka och ta beslut 

inom organisationen (Bowen & Lawler, 1992; DeFillippi & Arthur, 1994; Chew & 

Chan, 2008).  

 

Mycket av kunskapen inom Mc Donald’s behandlar enligt respondenterna 

hanteringen av människor som trots olikheter och situationer ska skapa en fungerande 

grupp och arbetsplats. För arbeten i team krävs det kunskap för hur den komplexa 

miljö som det kan innebära ska hanteras (Coetzee & Stoltz, 2015). Restaurangens 

personal använder kunskapen internt när de talar med varandra, hanterar missnöjdhet, 

men också i ledarstilen för att ta hänsyn till olikheter. Bowen och Lawler (1992) 

beskriver just hur detta kan används för att stödja samt guida hellre än att peka med 

hela handen åt medarbetarna. 

 

Kollegorna på arbetsplatsen utbyter gärna kunskap med varandra oavsett position. 

Medarbetarna utvecklar egna tips och perspektiv på utföranden som utbyts genom att 

prata, titta och visa. DeFillippi och Arthur (1994) samt Fleisher, Khapova och Jansen 

(2013) beskriver att kunskapsutbyten kan innebär nya lösningar på problem och 

innovationer. På Mc Donald’s sker dessa utbyten dels på den egna restaurangen, men 

också vid inhopp på andra vilket ses som positivt utav medarbetarna. 

 

5.7 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön inom verksamheten är ofta hektisk och kräver multitasking på hög nivå, 

för att underlätta omständigheterna används serviceverktyg tillsammans med 

utbildning (Grönroos, 1991; Bowen & Lawler, 1992). Då arbetsuppgifterna på Mc 

Donald’s sträcker sig över flera stationer används mallar och utbildningspapper till 

hjälp. Grönroos (2015) menar att aktiviteter som underlättar för effektivt arbete gärna 

ska inkluderas i den strategiska planeringen vilket respondenterna bekräftar genom 
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att beskriva mallarna som en del av organisationens affärsmodell. Dessa gör det 

möjligt för medarbetarna att ta ansvar och egna initiativ i sitt arbete.  

 

Även om mallarna effektiviserar arbetet poängteras fortfarande betydelsen av 

gruppens teamwork för att vidare underlätta det. Bowen och Lawler (1992) samt 

Aruna och Anitha (2015) understryker vikten av kommunikation i en tillåtande 

omgivning där personalen på Mc Donald’s anser att den är ett verktyg som förenklar 

arbetet. Då det finns plats för kommunikation tillsammans med kollegors närvaro ges 

möjligheten till att lära av varandra, socialisera och samarbeta (Grönroos, 2015; 

Aruna & Anitha, 2015) genom att utbyta idéer, åsikter och fakta (Kalla, 2005). På Mc 

Donald’s anses kommunikationen vara en rutin för att utföra arbetet samtidigt som 

den ger möjlighet till nya insikter genom varandras närvaro och utbyte av 

erfarenheter. För att få djupare insikt i vad, hur och varför något varit bra eller mindre 

bra måste kommunikationen inom organisationen vara förklarande (Naude, Desai & 

Murphy, 2003; Aruna och Anitha, 2015). Kalla (2005) beskriver att en fungerande 

kommunikation mellan olika led stärker såväl relationerna som förståelsen inför 

varandra och arbetet vilket medarbetarna på Mc Donald’s anser ökar positiviteten 

inför arbetet. Mishra, Boynton och Mishra (2014) beskriver hur resultatet utav intern 

kommunikation speglas i viljan att arbeta. 

 

5.8 Empowerment och enabling i samverkan 

Eftersom motivation och möjligheter erbjuds genom att implementera, men även 

använda elementen i internal marketing kan företag bygga ett hållbart 

medarbetarskap (Grönroos, 2015; Kaur & Sharma, 2015; Chew & Chan, 2008). På 

Mc Donald’s verkar företagskultur, belöningssystem, karriärsutveckling och 

engagemang som motiverande komponenter samtidigt som stödjande ledarskap, 

kunskapsbildning och arbetsmiljö möjliggör för att uppfylla motivationen. Grönroos 

(2015) beskriver att empowerment och enabling behöver infrias men också samverka 

för ett fungerande internal marketing. Elementen under empowerment är alltså vad 

som motiverar medan funktionerna under enabling möjliggör hur Mc Donald’s 

utvecklar långvariga anställningar. Genom att dessa gemensamt uppfylls försvinner 
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förvirring och oro inför arbetet och istället utvecklas en vilja för fortsatt arbete 

(Cotton et al., 1988; Bowen & Lawler, 1992; Grönroos, 2015). Att medarbetarna på 

Mc Donald’s känner stöd från ledningen, har möjlighet till kunskapsbildning och en 

effektiv arbetsmiljö gör att de utvecklar en förståelse för arbetet vilket också gör att 

motivationen byggs upp (Bowen & Lawler, 1992; Grönroos, 2015). 

Företagskulturen på Mc Donald’s är stark och genomsyrar restaurangerna med en 

gemenskap som tar uttryck i ett eget språk och förståelse för varandra. Gemenskapen 

får medarbetarna att känna tillhörighet då kollegorna ser sig själva som en familj. En 

positiv organisationskultur beskrivs som motiverande till långvariga anställningar 

(Grönroos 1991; Ahmed, Rafiq & Saad, 2003; Chew & Chan, 2008) då 

förtroendegivande relationer byggs upp (Berry, 1995; Matanda & Ndubisi, 2013; 

Chew & Chan, 2008). Hänsynen till människors olikheter och värdet av att 

implementera detta i företagets ”tänk” och vision ger en mångfald som resulterar i att 

varje individ känner sig behövd. Detta visar sig genom att både Mc Donald’s och 

individen har ett genuint intresse för varandras välmående. De tillförlitliga 

relationerna ger en ärlig och trygg kultur där medarbetarna vågar uttrycka eventuella 

missnöjen eller nya förslag. För att detta ska möjliggöras används en ledarskapsstil 

som anpassas efter medarbetarnas olikheter. Utbildningarna som företaget erbjuder 

förser personalen med kunskap om hantering av människor, men kollegornas närhet 

inom kulturen tillåter också kunskapsutbyte dem emellan i form utav samarbete och 

kommunikation. Genom kulturen utvecklas även en respekt bland kollegorna som tar 

hänsyn till varandra. Ledarstilen kräver då en balansgång mellan människor genom 

kännedom om varje person för att skapa trygghet och trivsel i arbetet.   

Vidare behöver medarbetaren få kompensation för sina prestationer, där lönen inte 

visar sig vara den viktigaste belöningen. Företaget behöver utveckla rätt 

kompensationer som speglar medarbetarens prestationer (Harris & de Chernatony, 

2001; Bergström, Blumenthal & Chroters, 2002; Chew & Chan, 2008; Grönroos, 

2015). På Mc Donalds handlar det mer om att bli sedd än hur själva belöningen 

uttrycker sig. För detta behöver ledningen veta vilken typ av belöning som de 

anställda efterfrågar men även ha potentialen att uppmärksamma medarbetaren i olika 
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situationer och plocka fram individens styrkor. På Mc Donald’s ser de anställda 

förutom uppmärksamhet, även feedback som den främsta belöningen då den ger dem 

något som de kan ta med sig i framtiden. Till följd av den tillmötesgående relationen 

mellan ledning och personal där kommunikationen fungerar uppstår en tillåtande 

arbetsmiljö. Detta motiverar medarbetarna eftersom nya kunskaper kopplat till arbetet 

ökar den individuella skickligheten. 

I nära relation till belöningar måste förutsättningar för karriärmöjligheter erbjudas 

(Grönroos, 1991; Ahmed, Raqif & Saad, 2003; Chew & Chan, 2008) vilket Mc 

Donald’s gör utefter individernas egna målsättningar. Företaget tar tillvara på 

anställda genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter. Samtlig personal har samma 

förutsättningar för att utvecklas och om medarbetaren inte önskar klättra på 

karriärstegen kan nya kunskaper eller ansvarsområden istället bemästras. Således kan 

medarbetaren utvecklas i egen takt där deras personliga värden inkluderas i beslutet. 

Med hjälp av en ledning som har potentialen att se styrkor samt stöttar och guidar 

medarbetarna i deras utveckling kan personalen växa karriärmässigt. I relation till 

karriärstegens positioner och ansvarsområden finns möjligheten till kunskap som 

hjälper medarbetaren att förstå sitt arbete bättre och bygga upp en självsäkerhet som 

gynnar initiativ- och beslutsfattande. Att känna självständighet påverkar attityden 

inför arbetet positivt. Då Mc Donald’s uppbyggnad och affärsmodell erbjuder 

utbildningar för att klättra i karriären känner också medarbetarna större tillgivenhet 

att fortsätta inom organisationen. När utbildningarna väl har påbörjats har en känsla 

av förbindelse identifierats för att då främst få praktisera sina nya kunskaper. 

Tillsammans med ovanstående tre element byggs engagemang och involvering för 

verksamheten vilket Bakker och Shaufeli (2008) beskriver som personalens 

entusiastiska inställning inför sitt arbete. En positiv stämning där också ledaren visar 

engagemang smittar av sig på medarbetarna och uppmuntrar till arbete. Detta kan 

visa sig då ledare självmant hjälper till i köket och jobbar som vilken annan 

medarbetare som helst. På så vis försvinner gränserna mellan de olika positionerna 

och befogenheterna de vanligtvis innefattar. Känslan av jämlikhet tillför engagerade 

medarbetare.  
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På Mc Donald’s ser medarbetarna inte jobbet som betungande vilket annars kan 

antas. Istället visas exempel på hur personalen blir ett med verksamheten genom 

personligt engagemang. En del i detta möjliggörs genom den tillåtande arbetsmiljön 

som skapar en team-känsla och kemi mellan kollegorna men också en 

kommunikation där kunskapsutbyten ger nya lärdomar. Just att få möjlighet till nya 

kunskaper och inte fastna i samma arbetsuppgifter motiverar inför arbetet. Mc 

Donald’s uppbyggnad gör det möjligt för de anställda att hela tiden lära sig nya saker. 

På plats vet personalen genom noggrant beskrivna mallar vad som ska göras men 

känner ändå frihet inom vissa ramar. Detta ger främst förutsättningar till att ta nya 

initiativ, men stärker också känslan av trygghet inför arbetet. Resultatet blir att 

ledningen på grund av strukturen med mallar vågar ge ansvar till medarbetarna 

samtidigt som kontrollen för utförandet finns kvar. Till följd av medarbetarnas känsla 

av ansvarstagande stärks engagemanget för arbetsuppgifter och motivationen inför 

arbetet.  
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6. Slutsats 
För att motivera till långvariga arbetsrelationer behöver företagskultur, 

belöningssystem, karriärsutveckling och ett engagemang skapas efter medarbetarnas 

egna behov. För att viljan till att arbeta på Mc Donald’s ska infinna sig behöver också 

möjligheten för stöd genom ledning, kunskapsbildning och arbetsmiljön samverka. 

Den gemenskap som genomsyrar hela företaget motiverar till arbete. Människors 

olikheter välkomnas och används som styrkor i verksamhetens tänk vilket ger de 

anställda en känsla av att de behövs. Intresset som organisationen visar för 

medarbetarens välmående bidrar även till att en effekt av att vilja ge något tillbaka 

uppstår bland personalen. Vidare inverkar gemenskapen också i utvecklingen av en 

öppenhet som tillåter ärlighet vilket reducerar ångest och istället skapar enighet och 

motivation i arbetet. Således tenderar de anställda till att stanna kvar på företaget. 

Det är av stor betydelse att medarbetarna känner sig uppmärksammade för sina 

prestationer och då är det inte vad, utan att bli belönad som räknas. På Mc Donald’s 

värderar personalen immateriella belöningar högst eftersom de ger dem något som de 

kan ta med sig i framtiden. Genom att använda kommunikation i form utav feedback 

kan medarbetaren utvecklas och känna personlig vinning i belöningen vilket gör den 

till den viktigaste belöningen. 

Möjligheten till utveckling gör arbetet mer händelserikt vilket även spelar roll i valet 

för långvarig anställning på företaget. Att kunna utvecklas efter sina egna 

målsättningar och behov resulterar i att när medarbetaren tar steget, tillkommer också 

viljan att ge något tillbaka till organisationen. Då personalen vill tillämpa den nya 

kunskapen i arbetet blir följden oftast längre anställning. Istället för att tvinga 

anställda till karriärsutveckling kan ledare genom att erbjuda chansen och vägleda 

sina medarbetare hjälpa dem att känna trygghet och säkerhet inför arbetet. 

Då medarbetarna känner entusiasm inför sitt arbete blir de som ett med 

organisationen vilket även bidrar till att arbetet inte längre ses som betungande utan 

istället motiverande. Som resultat uppstår känslan av att vara involverad, behövd och 
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delaktig i gruppen. Med hjälp av tydliga strukturer och styrning, likt en hierarki, kan 

kontroll fortfarande upprätthållas men det underlättar även för medarbetare att veta 

vad som förväntas utav dem. Mallar och beskrivningar för hur arbetet ska genomföras 

underlättar både personalens utförande såväl som förståelse inför sitt arbete. Detta 

resulterar i en självsäkerhet då organisationsstrukturen ändå tillåter egna initiativ och 

frihet i arbetet.  

I och med att skillnaderna mellan medarbetarnas positioner och ansvarsområden på 

Mc Donald’s är så små blir hierarkin i praktiken osynlig och organisationen därmed 

platt. På restaurangerna arbetar medarbetarna för att sudda ut gränserna då det inte 

görs skillnad mellan kollegornas befogenheter i arbetsuppgifterna. Gruppen kan 

fortfarande arbeta under samma villkor där medarbetarnas värde ses som lika och 

ingen känner sig inskränkt.  

Genom detta arbete har vi bidragit med ny teori ur ett medarbetarperspektiv till 

internal marketing som normalt sett ses från ett management synsätt. Då det för det 

mesta har genomförts kvantitativa studier inom ämnet bidrar vi med denna kvalitativa 

undersökning till en djupare förståelse för vad som motiverar anställda till långvarigt 

medarbetarskap. 

6.1 Förslag till ledning 
Genom att företag aktivt arbetar för att behålla anställda kan de minska 

personalomsättnings- hastigheten och på så vis behålla värdefull kunskap inom 

organisationen. För att anställda ska vilja men också kunna utföra sitt arbete på ett 

effektivt och kvalitetsinriktat sätt måste ledningen se till att de trivs på arbetsplatsen. 

En nöjd medarbetare tenderar att leverera ett högre värde för kunden men innan detta 

kan ske måste företaget ha ett arbetssätt som motiverar anställda att prestera bättre. 

Om du som chef vill bygga en arbetsplats där anställda vill stanna, är det första som 

du måste göra att implementera empowerment och enabling efter medarbetarnas 

uppfattning i företagets vision. Istället för att ledningen på egen hand ska fastställa 

hur verksamheten bör skötas är det viktigt att personalen bjuds in och ges chansen att 

uttrycka vad de behöver för att kunna utföra sitt arbete och hur de vill bli stöttade 
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utav dig som chef. På så vis öppnar du för relationsskapande med de anställda när du 

visar att du respekterar dem som individer, är öppen för att höra deras åsikter och 

uppskattar era deras olikheter. 

Precis som du, vill även dina medarbetare bli uppmärksammade för sina prestationer. 

För att kunna erbjuda belöningar som uppskattas utav personalen är det viktigt för dig 

att observera vad de ser som värdefullt. Kanske vill de ha någon typ av pris eller så 

kanske det räcker med att få höra några berömmande ord! I den bästa utav världar vill 

de ha belöningar som kan komma till användning även i framtiden både på och 

utanför jobbet. Som chef kan det vara bra att veta att det finns belöningar som gynnar 

både dina anställda och företaget. Genom feedback kan personalen utvecklas i sin 

arbetsroll och utföra sitt arbete mer självsäkert vilket i slutändan gynnar 

organisationen som helhet. Medarbetarna tar verkligen till sig den feedback du ger 

dem och glömmer den inte i första taget, således känner de även en personlig vinning 

i belöningen. 

Något som motiverar de flesta, dock inte alla, är möjligheten att utvecklas i karriären. 

Du ska aldrig tvinga någon till karriärsutveckling i fall de inte är redo för det men 

fortsätt gärna att ge individen chansen till utveckling om du tycker att det gynnar 

dem. Det kan vara så att personen i fråga känner sig osäker, vilket du kommer kunna 

se ifall du har etablerat relationer till dina anställda sedan tidigare. Du som chef måste 

då visa dina medarbetare att du alltid finns till för dem så länge de behöver ditt stöd. 

Personal som väljer att ta chanser för karriärsutveckling tenderar att känna en viss 

”skyldighet” att stanna på arbetsplatsen då de vill använda sin nyvunna kunskap men 

också ge tillbaks som tack för att du trodde på dem. 

Lyckas du tillslut skapa en arbetsmiljö där du involverar dina medarbetare kommer 

en stark team-känsla uppstå. De anställda kommer då känna att de behövs för att 

företaget ska klara sig och kommer inte vilja svika laget i första hand. Som chef är 

det viktigt att tänka på att ni alla är lika oavsett befattning och att ni alla arbetar mot 

samma mål. Visa dina anställda att du är en utav dem och att du inte bryr dig om era 
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positioner, i gengäld kommer de vilja hjälpa dig med att stärka organisationen. En 

hierarki som inte syns är det perfekta receptet för framgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  . 
  

52 

7. Reflektion 
Vissa av utfallen som nåtts är mer häpnadsväckande än andra. Vi hade starka 

antaganden innan studien men har fått fram en del överraskande identifikationer. 

Först och främst älskar medarbetarna på Mc Donald’s sin arbetsplats. Många skulle 

inte kunna tänka sig att jobba någon annanstans. Arbetsformen som används liknas 

med ett modernt tankesätt där fokus läggs på det humana kapitalet. Mc Donald’s är 

mer likt IKEA än förväntat där organisationen verkligen tar hand om personalstyrkan 

för att hjälpa dem utvecklas inom verksamheten efter sina egna behov och 

målsättningar. 
 

Det är ändå förvånande över hur pass bra internal marketing fungerar på Mc Donald’s 

då konceptet egentligen syftar till att göra arbetsplatsen attraktiv efter medarbetarnas 

behov, vilket inte känns typiskt för en hierarki. Inför denna studie antog vi att Mc 

Donald’s var väldigt hierarkiskt och inte tillät så mycket frihet i arbetet. Enligt 

teorierna ingick inte heller hierarki under ämnet utan snarare organisatorisk 

jämlikhet. Här visade det sig istället att företagsstrukturen är smart och gör 

personalen motiverade då den ändå innebär att ta tillvara på sina medarbetare och 

fortsätta utvecklas inom företaget. Att karriärstegen innehar många nivåer, men också 

korta avstånd mellan dem, gör att personen hela tiden kan se nästa steg. Även relativt 

nya medarbetare får därför snabbt möjligheten till att lära upp ännu nyare i 

personalstyrkan. Det gör att arbetstagaren hela tiden kan känna vittring till närheten 

att utvecklas och klättra på företaget. Att bli befordrad innebär inte bara att 

anställningen automatiskt blir längre, även lojaliteten gentemot företaget blir större, 

vilket för med sig att medarbetarna efter att de blivit utbildade vill ge tillbaka till 

företaget. 

  

Mc Donald’s utnyttjar de olika nivåerna på flertalet sätt, men vad som väckte intresse 

var att varje arbetstagare uppmärksammas av den som har positionen över. 

Uppmärksamhet var ett av skälen till ökad motivation inför sitt arbete och genom 

organisationens struktur så mättas alltid det behovet. Handledaren ser till att 

nyanställda skolas in i rätt anda samtidigt som skiftledaren ser till områdesledarens 
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behov. ”Det lilla gör mycket” och plötsligt sträcker medarbetaren på sig lite extra. 

Specifik feedback föredras snarare än materiell belöning vilket var oväntat av oss 

eftersom vi först inte räknade feedback som en belöning. 
 

Märkbart är att gränserna mellan de olika positionerna och befogenheterna som 

nivåerna innefattar är som bortblåsta väl i arbetssituationerna. I praktiken värderas 

alla anställdas åsikter lika, en chef kan lika gärna stå och steka hamburgare som 

någon annan i arbetslaget. Känslan av den platta organisationen höjer engagemanget 

och viljan till att bidra samtidigt som de olika nivåerna även uppmuntrar till att 

befordras och få högre befattning.  
 

Slutligen lämnas väldigt mycket ansvar ut till medarbetarna. Först blev vi 

fundersamma över hur det egentligen kunde fungera, men då vi genom intervjuerna 

blev upplysta om att arbetsplatsen består av en sammansättning av mallar och 

beskrivningar förstod vi att det är svårt att göra fel. Dock förvånades vi över 

inställningen gentemot de tydliga strukturerna och mallarna som finns kopplat till de 

olika stationerna. Vi forskare är överens om att ramar och standardiseringar får 

negativ påverkan på den kreativa förmågan och lusten till att ta nya initiativ. 

Majoriteten av respondenterna yttrade däremot motsatsen och menade istället på att 

de noggranna beskrivningarna verkade som ett stöd för att våga ta egna initiativ.  
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8. Studiens begränsning och framtida forskning 
Under arbetets gång har vi stött på både kopplingar, vägskäl och ”wow-upplevelser” 

som en effekt utav just de metodiska och teoretiska avstamp vi tagit. Vår studie och 

dess slutsats har sin grund i internal marketing teorin, ett område som vi anser vara 

effektivt att arbeta inom för att öka motivationen inför långvariga anställningar. Med 

det sagt utesluts inte att andra huvudområden också kan användas i samma syfte. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie för att låta respondenternas målande beskrivning 

bygga ut den existerande teorin. Om vi istället hade valt att gå det andra hållet och 

göra studien kvantitativ hade vi tvingats använda enbart de teorierna som i nuläget 

tillhör internal marketing och bokstavligt talat satt orden i munnen på respondenterna. 

Fördelen med en kvantitativ undersökning hade däremot varit att vi med säkerhet 

hade kunnat rangordna vilka faktorer som spelar in allra mest i valet för långvarig 

anställning. 

 

Eftersom vi genomförde en fallstudie utifrån Mc Donald’s Helsingborg är vi även 

medvetna om att undersökningar på andra orter eller restauranger kan generera andra 

resultat då åsikter kan skilja sig mellan platser och individer. Fallet hade även varit 

detsamma om vi inte hade satt det som ett kriterium att respondenterna skulle ha varit 

anställda i minst ett år eller om vi hade valt att fokusera på att intervjua deltagare med 

en viss position. 
 

Som förslag på vidare forskning tycker vi att det skulle vara intressant att genomföra 

en liknande studie fast på andra branscher för att se om de motivationsfaktorer som vi 

har identifierat skiljer sig mellan yrkesgrenar. Dessutom påtalade respondenterna 

under vissa intervjuer att kunden hade en viss inverkan på deras engagemang och 

trivsel på arbetsplatsen, således skulle även detta vara en tänkbar aspekt att undersöka 

i framtida forskning.  
 

Till sist skulle det vara spännande att försöka sudda ut de negativa antagande om 

arbetsförhållandena och relationerna på Mc Donald’s som många människor idag har. 
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Att flertalet människor ser Mc Donald’s som en sämre arbetsplats är såklart en 

stämpel koncernen inte vill likna sig med. Som uppföljning till undersökningen hade 

det därför varit av stort intresse att bygga en marknadsföringsstrategi som sprider 

medarbetarnas positiva inställning till sin arbetsplats. 
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Bilaga 1  
Operationalisering 
 

Huvud-
koncept 

Definition Under-
koncept 

Objekt Huvudfråga Frågor 

Empower-
ment 

Faktorer som 
motiverar och 
uppmuntrar 
personal till att 
kunna utföra 
sitt arbete med 
frihet. 

Företags-
kultur 

1. Uppmärk-
samhet 
2. Acceptans 
3. Kompetens-
nivå 
 

Hur upplever 
du Mc 
Donald’s som 
arbetsplats? 

1a. Hur skulle du 
beskriva samarbetet 
mellan dig och dina 
kollegor?  
2a. Hur/Varför blev 
du “Mc Donald´s”?  
2b. På vilket sätt 
känner du att du får 
ge uttryck för dina 
åsikter? 
3a. På vilket sätt 
känner du att du  
får möjlighet till att 
”visa framfötterna”?  
3b. På vilket sätt 
visar Mc Donald’s 
uppskattning för dina 
prestationer? 

  Belöning 1. Uppmuntran 
av personal 

På vilket sätt 
känner du att 
du blir 
belönad för 
ditt arbete? 

1a. Varför vill du bli 
belönad?  

  Karriärs-
utveckling 

1. Personlig 
utveckling 
2. Organisator-
isk utveckling 

Vad innebär 
karriärs-
utveckling 
för dig? 

1a. Vilka 
möjligheter tycker 
du att Mc Donald’s 
erbjuder för 
karriärsutveckling?  
1b. Vad ser du för 
nytta för dig själv i 
att kunna utvecklas i 
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ditt arbete? 
2a. Känner du att du 
kan använda dina 
nya kunskaper i ditt 
arbete?  

  Engagemang 1. Förtroende 
för 
ansvarstagande 
2. Personligt 
engagemang 

Hur känner 
du för ditt 
arbete på Mc 
Donalds? 
 

1a. Hur engagerad 
känner du dig inför 
ditt arbete? 
1b. Vad på Mc 
Donald’s bidrar till 
ditt engagemang?  
1c. På vilket sätt 
känner du att du får 
förtroende för att ta 
eget ansvar för ditt 
arbete? 
2a. Hur viktigt är det 
för dig att känna 
engagemang i ditt 
arbete? 
2b. Vill du vara 
delaktig i det som 
händer här?  
 

Enabling Element som 
möjliggör 
empowerment 
för att 
medarbetare 
ska kunna 
utföra sitt 
arbete effektivt 
och 
självständigt. 

Stöd från 
ledning 

1. Kontroll & 
struktur 
2. Socialt 
relations-
skapande 

Hur stöttar 
din chef dig 
för att du ska 
kunna utföra 
ditt arbete 
effektivt?  
 
(Chef) 
Hur stödjer 
du dina 
medarbetare i 
deras arbete? 
 

1a. På vilket sätt 
vägleder din chef dig 
i arbetet? 
1b. Hur påverkar 
stöd från din chef dig 
i arbetet?   
2a. Hur ser 
relationen mellan 
chef och personal ut?  
2b. Hur påverkar er 
relationen dig i ditt 
arbete?  
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  Tillgång till 
ny kunskap 

1.Självständigt 
arbete 
2. Kunskaps-
utbyte 
 

Hur får du ny 
kunskap i ditt 
arbete? 

1a. Hur använder du 
den kunskap du får 
genom ditt arbete? 
2a. Hur utbyts 
kunskap mellan dig 
och dina kollegor?  
 

  Teknik för 
effektivt 
arbete 

1. Service 
verktyg 
2. Tillåtande 
miljö 

Hur gör Mc 
Donald’s för 
att 
effektivisera 
ditt arbete? 

1a. Vilka verktyg 
används för att du 
ska kunna utföra ditt 
arbete effektivt? 
2a. På vilket sätt 
påverkar 
arbetsmiljön? ... 
Kollegorna? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Teori Objekt Fråga Följdfrågor 

Företagskultur 1. Uppmärksamhet 
2. Acceptans 

Hur upplever du Mc 
Donald’s som 
arbetsplats? 

1a. Hur skulle du 
beskriva 
samarbetet mellan 
dig och dina 
kollegor?  
2a. Hur/Varför 
blev du “Mc 
Donald´s”? När du 
var ny här, hur 
uppfattade du 
kulturen då? Tyckte 
du att den var lätt 
att ta till dig? 
2b. På vilket sätt 
känner du att du får 
ge uttryck för dina 
åsikter? 
 

Belöning 1. Uppmuntran av 
medarbetare. 

På vilket sätt känner du 
att du blir belönad för 
ditt arbete? 
 

1a. Varför vill du 
bli belönad? På 
vilket sätt? 

Karriärsutveckling 1. Personlig utveckling 
2. Organisatorisk 
utveckling 

Vad innebär karriärs-
utveckling för dig? 

1a. Vilka 
möjligheter tycker 
du att Mc Donald’s 
erbjuder för 
karriärsutveckling?  
1b. Vad ser du för 
nytta för dig själv i 
att kunna utvecklas 
i ditt arbete? 
2a. Känner du att 
du kan använda 
dina nya kunskaper 
i ditt arbete? På 
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vilket sätt? 
 

Engagemang 1. Förtroende för 
ansvarstagande 
2. Personligt 
engagemang 

Hur känner du för ditt 
arbete på Mc Donalds? 
 

1a. Hur engagerad 
känner du dig inför 
ditt arbete? 
1b. Vad på Mc 
Donald’s bidrar till 
ditt engagemang?  
1c. På vilket sätt 
känner du att du får 
förtroende för att ta 
eget ansvar för ditt 
arbete? 
2a. Hur viktigt är 
det för dig att 
känna engagemang 
i ditt arbete? 
2b. Vill du vara 
delaktig i det som 
händer här?  
 

Stöd från ledning 1. Kontroll & struktur 
2. Socialt 
relationsskapande 

Hur stöttar din chef dig 
för att du ska kunna 
utföra ditt arbete 
effektivt?  
 
(Chef) 
Hur stödjer du dina 
medarbetare i deras 
arbete? 
 

1a. På vilket sätt 
vägleder din chef 
dig i arbetet? 
1b. Hur påverkar 
stöd från din chef 
dig i arbetet?   
2a. Hur ser 
relationen mellan 
chef och personal 
ut?  
2b. Hur påverkar er 
relationen dig i ditt 
arbete?  
 

Kunskapsbildning 1. Självständig 
kunskapsbildning 
2. Kunskapsutbyte 

Hur får du ny kunskap i 
ditt arbete? 

1a. Hur använder 
du den kunskap du 
får genom ditt 
arbete? 
2a. Hur utbyts 
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kunskap mellan dig 
och dina kollegor? 
Hur använder ni 
kunskapen mellan 
er?  
 

Arbetsmiljö 1. Serviceverktyg 
2. Tillåtande miljö 

Hur gör Mc Donald’s 
för att effektivisera ditt 
arbete? 

1a. Vilka verktyg 
används för att du 
ska kunna utföra 
ditt arbete 
effektivt? 
2a. Påverkar... 
Arbetsmiljön? 
Kollegor? På 
vilket sätt? 
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Bilaga 3 
Sammanfattning av teoriområden och objekten som de är uppbyggda utav 
 

Huvudkoncept 
 

Teori Objekt 

Empowerment Företagskultur Uppmärksamhet 
 

  Acceptans 
 

 Belöning Materiell belöning 
 

  Immateriell belöning 
 

 Karriärsutveckling Personlig utveckling 
 

  Organisatorisk utveckling 
 

 Engagemang 
 

Personligt engagemang 
 

  Förtroende till ansvar  
 

  Jämlikhet 
 

Enabling Stöd från ledning Socialt relationsskapande 
 

  Kontroll och struktur 
 

 Kunskapsbildning Självständig kunskapsbildning 
 

  Kunskapsutbyte 
 

 Arbetsmiljö Serviceverktyg 
 

  Tillåtande miljö 
 

  Kommunikation 
 

 
 
 


