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Förord 

 
Denna studie inspirerades av många års erfarenhet inom restaurang som sedan blev sedd ur 

andra ögon då jag började studera Miljö- och Hälsoskydd vid Umeå Universitet. Sedan jag 

kunnat minnas har jag alltid haft en kärlek för mat och dryck, vilket gjort 

restaurangbranschen en självklarhet i mina ögon. Det är en egen värld med en samhörighet 

jag aldrig känt förut. Dock är det en bransch som en del lämnar efter några år, inkluderat mig 

själv. Den involverar ständig kontakt med människor och en konstant press på att ge 

utomordentlig service. Det går att jämföra med teater då när du jobbar står du på scen och 

dina egna känslor ska förtryckas. Det är en bransch som aldrig kommer att försvinna, vilket 

gör att den psykosociala arbetsmiljön är en viktig aspekt att belysa. Detta för att komma i 

underfund med hur arbetsplatsen ska utformas för att tillfredsställa alla de anställda.  

 

Jag vill tacka framför allt min mamma för att ha stöttat mig genom hela denna studietid. 

Utan henne skulle jag inte sitta här och skriva förordet till mitt slutgiltiga examensarbete. Jag 

vill dessutom tacka min handledare Åsa Berglund för det tålamod hon har gett mig. Ni som 

har deltagit i studien ska också ha ett stort tack. Tack för er öppenhet. Utan er skulle det inte 

finnas något arbete.  

 

Slutligen vill jag förtydliga att detta examensarbete inte är vinklat. Även om det kan tros att 

den är partisk, med tanke på min arbetserfarenhet inom restaurang, ligger en stor del av min 

passion numera inom Miljö- och hälsoskydd. Därför vill jag be Dig som läser att komma ihåg 

att denna viktiga fråga är lyft och sett ur två perspektiv: med en passion till 

restaurangvärlden och med en värdering av människors psykiska välbefinnande i arbetslivet.  

 

   

Sofia Olovsson, 2017-08-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

The psychosocial work environment in restaurants 

- from the employees point of view 

 
Sofia Olovsson 
 

Abstract 
 

The swedish regulations on work environment state that in a workplace the employer holds a 

responsibity for their employees pshychic health as well as their physical health. 

Continuously it states that by means to do so tasks or situations that could have a negative 

impact on the workers state of mind should be counteracted. This includes work places as 

restaurants, where stress and pressure are parts of the daily routine. The following report was 

written to investigate the pshychosocial work environment within restaurants, experienced 

from the employees point of view. The aim was to investigate the employees well being, to see 

whether or not it is an issue that needs measuring and if there is any common knowledge 

surrounding the regulations regarding the pshychosocial work environment. By order to do 

so this qualitive study had ten semi-structured interviews. The interviews were both with 

chefs and waitresses/waiters to as well as the previous purposes investigate if there was a 

difference between the two professions. The result shows a strong fellowship between the co-

workers, communication that can be desribed as offensive and violative, no knowledge nor 

awareness of the regulations, several stressors for work related mental illness and a lack of 

leadership. The result indicates that the psychological well being of employees within the 

restaurant industry needs to be examined further. Future studies should focus on the causes 

of the problems I have discovered to be able to find solutions for the health of current and 

future restaurant workers. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Umeå blev nominerad som Europas kulturhuvudstad 2014 (Umeå2014 2016), vilket bland 
annat har lett till att besöksnäringen har ökat. Med en ökad besöksnäring har trycket ökat på 
restauranger och barer i stadens centrum. Med ett högre tryck på restaurangerna innebär det 
även ett högre tryck på de som arbetar där. Restauranger ska följa lagar och föreskrifter 
precis som vilken arbetsplats som helst. Detta innebär bland annat att verksamheterna ska 
följa föreskrifterna om hur arbetsmiljön ska vara utformad (SFS 2016:961). Enligt 
Arbetsmiljölagen (SFS 2016:961) ska arbetsförhållanden anpassas till människors olika 
förutsättningar både i fysiskt och psykiskt avseende. I föreskriften om organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4) står det att det är arbetsgivarens ansvar att se till att 
arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande ska motverkas. 
Problemet är att inom denna del av besöksnäringen uppkommer den psykiska påfrestningen 
stress i det vardagliga arbetet och arbetstagarna tillbringar ofta mer tid på arbetet än hemma. 
Den näst vanligaste orsaken till anmäld arbetssjukdom är organisatoriska och sociala orsaker 
(Arbetsmiljöverket 2016). En av slutsatserna från en arbetsmiljöinspektion gjord i södra och 
västra Sverige på restaurang- och hotellbranschen är att det finns ett stort mörkertal gällande 
sjuk- och skadeanmälningar samtidigt som det sannolikt ser värre ut i verkligheten (Bergman 
2013). Institutionen för stressmedicin (ISM) menar att det finns en medvetenhet om hur den 
psykiska ohälsan ökar men att denna medvetenhet inte leder till tillräckliga åtgärder 
(Hultberg 2007). Samtidigt enligt forskningsrådet Forte, en myndighet under 
Socialdepartementet, sker inte tillräckligt med forskning inom området psykisk ohälsa 
kopplat till arbetsliv trots att det är tydligt att det är ett problem som kräver uppmärksamhet 
(Vingård 2013). Att stress förekommer inom restaurang är något som de flesta kan förstå. 
Hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs av dem som arbetar inom restaurangbranschen 
är därför viktig att ta reda på.   

 
1.1 Psykosocial arbetsmiljö 
Psykosocial arbetsmiljö handlar kortfattat om hur arbetstagare interagerar med 
arbetsplatsen och både de psykiska och fysiska kriterier den omfattar (Abrahamsson och 
Johansson 2013). Definitionen av en hälsosam arbetsplats varierar. ISM hänvisar till Jan 
Winroth och Lars-Göran Rydqvists förklaring att ”arbetsplatser ska ha tillräckligt med 
resurser för att kunna klara vardagens krav och förverkliga vitala mål” (Hultberg 2007). Att 
en arbetsplats ska vara hälsosam innebär enligt lagstiftning att den både ska uppnå fysiska 
som psykiska kriterier (SFS 2016:961). En god psykosocial arbetsmiljö innebär att ett visst 
antal kriterier ska vara uppfyllda: krav, inflytande i arbetet, socialt stöd, mening i arbetet, 
förutsägbarhet och belöning (Hultberg 2007). I slutändan handlar det även om att helheten 
är tillfredsställande och att arbetsmiljön dessutom är individanpassad, då arbetsmiljön 
påverkar arbetstagare på skilda sätt (Abrahamsson och Johansson 2013).  

 
1.1.1 Attityder 
I en god arbetsmiljö ingår en social gemenskap och samvaro med sina arbetskollegor. 
Samtidigt som det ska finnas en samhörighet på arbetsplatsen ska möjlighet ges till ett 
hållbart privatliv (Abrahamsson och Johansson 2013). Det ska finnas en balans mellan 
individens privatliv och arbete (Vingård 2013) och individernas välbefinnande ska beaktas 
både på och utanför arbetstid (Hultberg 2007).  
 
Kränkande särbehandling är enligt Arbetsmiljöverket inte accepterat på en arbetsplats. Det 
står skrivet i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) att det är arbetsgivarens ansvar 
att se till att det inte försiggår. Definitionen av kränkande särbehandling är enligt 
Arbetsmiljöverket ”handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för 
dem” (Arbetsmiljöverket 2017). Myndigheten har på sin hemsida även förenklat för 
arbetsgivaren och informerat om risker som kan leda till kränkande särbehandling. Riskerna 



2 
 

kan vara otydlig ansvarsfördelning, hög arbetsbelastning, krav från omgivningen och 
konkurrens både från omgivning och inom organisationen. Kännetecken på om detta sker på 
arbetsplatsen har bland annat identifierats vara en tryckt stämning på arbetsplatsen, 
arbetsspecifik jargong och en minskad effektivitet (Arbetsmiljöverket 2017). 
  
1.1.2 Delaktighet och medvetenhet 
För att en god psykosocial arbetsmiljö ska kunna nås menar forskare att det är viktigt att 
arbetstagare har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i sitt arbete. Inflytandet kan 
bland annat vara att på eget initiativ påverka sitt arbetssätt och rutiner (Abrahamsson och 
Johansson 2013). En arbetsgivare som ställer orimliga krav på sina anställda utan att förutse 
dem med eget inflytande kan medföra psykisk ohälsa (Hultberg 2007). Utifrån den så kallade 
krav-kontrollmodellen som refereras i Hultbergs vägledning för goda psykosociala 
arbetsförhållanden bör arbetsgivaren utforma arbetets krav utefter de enskilda 
arbetstagarnas kompetens. Kraven som ställs på arbetstagarna ska dessutom vara förenade 
med tillräcklig vila och återhämtning (Hultberg 2007). Samtidigt som ansvaret ligger på 
arbetsgivaren att säkerställa att arbetsmiljön för sina anställda är tillfredsställande, har även 
arbetstagarna ett ansvar att själva medverka för en god arbetsmiljö (Vingård 2013). 
 
I föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) beskrivs det hur 
arbetsgivaren ska främja en god arbetsplats genom att sätta upp mål för arbetsmiljön. 
Fortsättningsvis står det att arbetstagarna ska ha möjlighet att delta i denna målsättning för 
att själva vara medvetna om vad som gäller på just sin arbetsplats (AFS 2015:4). Samtidigt 
som arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarna ska sätta upp arbetsmiljömål på 
arbetsplatsen ska även ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utföras. SAM definieras i 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som det krav som ställs på 
arbetsgivaren att undersöka, åtgärda och följa upp risker som begränsar en tillfredsställande 
arbetsmiljö. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. 
Föreskriften föreskriver även att arbetstagare ska ges möjlighet att medverka. En arbetsplats 
ska ha en arbetsmiljöpolicy, som dessutom ska vara nedskriven om arbetsgivaren har anställt 
minst tio arbetstagare. Dokumentationen ska vidare fungera som ett hjälpmedel för samtliga 
inom verksamheten. För att kunna möjliggöra ett lyckat SAM krävs samverkan, men det 
främsta ansvaret kommer alltid att ligga på arbetsgivaren (AFS 2001:1). 
 
1.1.3 Utveckling och begränsningar 
För att en individ själv ska kunna utvecklas ska arbetsplatsen och arbetsgivaren ge den lön, 
uppskattning, arbetssäkerhet och karriärmöjligheter som individen behöver (Hultberg 2007). 
Utan dessa möjligheter och chans till utveckling kan individer uppleva känslor som 
hopplöshet, understimulering och en bristande självbild (Hultberg 2007). Den engelska 
termen emotional labor omfattar den sortens attityd en arbetstagare inom restaurang ska 
kunna mästra (Geng et al. 2014). Begreppet innebär att under service ska arbetstagaren 
förtränga sina egna känslor och i stället agera utifrån den utåtriktade mall som arbetsgivaren 
har satt (Geng et al. 2014). Det är enligt Grandey (2003) nödvändigt då arbetstagaren inte 
alltid kan vara positiv och under stressiga situationer krävs det denna typ av förträngning av 
känslor (Grandey 2003). Det kan antingen handla om så kallat deep acting där individen 
modifierar organisationens känslor och gör dem till sina egna, eller kan det handla om något 
liknande en teaterpjäs där individen arbetar utifrån ett så kallat surface acting och förfalskar 
det yttre utseendet för att förmedla positivitet för gästerna utåt (Geng et al. 2014). Deep 
acting är det som för gäster upplevs mer genuint (Grandey 2003). Båda typerna har 
identifierats som stressfaktorer (Geng et al. 2014). 
 
1.1.4 Ledarskap och stöd 
Ledarskap påverkar välbefinnandet hos arbetstagare (Vingård 2013). Med ledaregenskaper 
som stöttande, inkluderande och rättvis kan risken minskas att det förekommer psykisk 
ohälsa inom arbetsplatsen. En teori är att om en individ får belöning för sin insats förhindras 
det psykiska ohälsosymtom som exempelvis stress (Vingård 2013). Andra tillgångavägssätt 
som diskuteras motverka stress i arbetslivet är just stöd (Hultberg 2007). Forskare initierar 
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betydelsen av arbetsgivarens stöd, då det skapar delaktighet och kreativitet hos arbetstagarna 
(Geng et al. 2014). Stödet kan förutom från ledning vara i form av emotionellt stöd från 
vänner och kollegor. Det kan även handla om uppskattning och information (Hultberg 2007). 
I en artikel från International Journal of Hospitality Management framför Tsai et al. (2015) 
att en organisation inte kan utvecklas om inte dess arbetstagare får stödet att göra detsamma. 
Det ställer vidare direkta krav på arbetsmiljön i en organisation, där stödet kan både vara 
motiverande stöd och kunskapsstöd. Fortsättningsvis tyder forskarna att det finns en 
koppling mellan organisationens arbetsmiljö och arbetstagarnas kreativitet. Resultatet från 
deras studie visade en kreativitetsökning hos de anställda på 42,2 % då deras 
organisationskultur var stöttande (Tsai et al. 2015).  

 
1.2 Organisationskultur 
I en organisation skapas ett gemensamt socialt tankesätt som går under begreppet 
organisationskultur (Jacobsen och Thorsvik 2014). För att kunna förstå hur arbetstagare 
integrerar med varandra är det grundläggande att undersöka kulturen på arbetsplatsen. 
Organisationskultur kan beskrivas på olika sätt men definitionen som är vanligast är den som 
är definierad av tidigare professor Edgar H. Shein. Shein (refererad i Jacobsen och Thorsvik 
2014). Professorn förklarar att organisationskultur byggs upp av så kallade grundläggande 
antaganden, som därefter leder vidare till en upplärning och viss jargong huruvida 
arbetstagare ska uppfatta, tänka och känna på arbetsplatsen. Det sistnämnda, hur 
arbetstagare ska känna, förtydligar Shein är en viktig aspekt då en individs uppfattning av 
arbetet ofta styrs av individens känslor (Jacobsen och Thorsvik 2014).  
 
Organisationer är beroende av omvärlden; andra organisationer, kultur- och 
samhällsutveckling, trender etc. (Jacobsen och Thorsvik 2014). Inom vissa organisationer 
spelar den institutionella omvärlden en roll då det inom denna kategori handlar om de 
externa kulturella förändringar och trender som sker i samhället. Kultur skapar en 
förväntning på organisationen, vilket i sin tur påverkar hur organisationen byggs upp och 
styrs (Jacobsen och Thorsvik 2014).  
 
1.2.1 Grundläggande antaganden och normer 
Grundläggande antaganden är medlemmar i en organisations uppfattningar, även kallat 
sanningar som därmed gör det svårt för utomstående att förstå eller ifrågasätta (Jacobsen 
och Thorsvik 2014). Det är inte nödvändigtvis att en individ är medveten om vilka faktiska 
grundläggande antaganden den har trots att det är grunden för individens värderingar. 
Värderingar är till skillnad från grundläggande antaganden någonting som individen är 
medveten om och kopplas till det organisationen har utsatt som bra eller dåligt. Dessa 
värderingar ligger vidare till grund för de normer, de oskrivna regler, som organisationen 
har. Oskrivna regler som vägleder arbetstagare hur de ska agera utifrån fastlagda principer 
samt hur de ska bete sig på arbetsplatsen (Jacobsen och Thorsvik 2014).  
 

1.4 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs inom 
restaurang. Fokus kommer att ligga på arbetstagarnas perspektiv och om det är problem som 
behövs uppmärksammas.  
 
De frågeställningar som låg i grund är följande: 
 
- Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön av de som arbetar inom restaurang samt hur 
påverkas de av den? 
- Är de som arbetar inom restaurang medvetna om lagstiftning kopplat till den psykosociala 
arbetsmiljön? 
- Önskar restaurangarbetare att den psykosociala arbetsmiljön skulle förändras och i så fall 
hur? 
- Finns det skillnader mellan yrkesgrupperna kock och servitris/servitör gällande 
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psykosociala arbetsmiljöproblem?  
 
1.4.1 Avgränsning 
Studien kommer att begränsas till restauranger i Umeå. Ingen av de intervjuade hade en 
chefsroll. 
 
 
2 Metod 
 
Denna studie är en kvalitativ studie grundad på semistrukturerade intervjuer av två 
fokusgrupper, kockar och servitriser/servitörer. Sammanlagt gjordes tio intervjuer. Inom 
området kockar gjordes fyra stycken intervjuer och inom servitriser/servitörer gjordes sex 
stycken. Anledningen till varför antalet kockar var färre var på grund av att problem att hitta 
deltagare att vara med i studien. Dessa två områden användas sedan för att kunna göra en 
jämförelse.  
 
2.1 Deltagare 
Urvalet av deltagare skedde slumpartat från fem olika restauranger. Restaurangerna valdes 
utifrån dess läge i centrum. Två av servitriserna arbetade på samma restaurang och övriga 
fyra servitriser arbetade på olika restauranger. Gällande kockarna arbetade två av deltagarna   
på samma restaurang medan övriga två arbetade på olika restauranger. Åldern på samtliga 
deltagare var 25–28 år.  
 
2.2 Process 
De intervjuade kontaktades med hjälp av olika metoder: mejl, personligt första möte och 
telefonsamtal. För samtliga skickades ett informationsbrev, se bilaga 2, där det framstod att 
intervjun var frivillig och kunde avbrytas när som helst utan vidare motivering. I 
informationsbrevet framstod även att källmaterialet skulle behandlas konfidentiellt. 
Intervjuerna gjordes enskilt med var och en av deltagarna på en plats bestämd av den 
intervjuade för att få hen att känna sig så bekväm som möjligt. Platserna varierade från 
caféer, hemma hos den intervjuade, parker och hemma hos mig. Intervjuerna spelades in via 
mobiltelefon enligt överenskommelse för att sedan transkriberas. 
 
Inledningsvis ställdes frågor om den intervjuades arbetsplats och bakgrund inom branschen. 
Informationen användes för att inleda ett förtroende mellan jag som intervjuar och den som 
intervjuades. När det kommer till ämnen som för en del kan anses vara emotionellt 
påfrestande är det viktigt att skapa en öppen dialog, där det dessutom är viktigt att låta 
deltagaren prata fritt och inte bli för ledd av mig som intervjuar (Borbasi et al. 2014). 
Fortsättningsvis ställdes frågor på de intervjuades attityder till arbetsplatsen för att få en 
introducerande början till frågor kopplat till den psykosociala arbetsmiljön. Nästkommande 
frågor berörde den intervjuades delaktighet och medvetenhet om dess rättigheter gällande 
den psykosociala arbetsmiljön för att sedan gå över till frågor gällande utveckling och 
begränsningar. Intervjun avslutades med frågor gällande ledarskap och stöd samt en fråga 
om den intervjuades framtid inom restaurangbranschen för att få en avrundning och ett 
tydligt avslut. Innan inspelningen avslutades frågades den intervjuade om det fanns 
eventuella frågor eller om det fanns någonting att tillägga utöver det vi pratat om. 
Tidsåtgången varierade mellan 45 till 60 minuter. 
 
2.3 Material 
Den semistrukturerade frågemallen, se bilaga 1, bestod av tjugosex stycken frågor med en del 
följdfrågor beroende på den intervjuades svar. Majoriteten av frågorna var formulerade som 
öppna frågor. Under intervjuns gång valdes vissa frågor bort på grund av att de redan blivit 
berörda under intervjuns gång samt brist på tid.  
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2.4 Databearbetning 
Transkriberingen skedde enskilt direkt efter intervjun utifrån förbestämda teman för att 
underlätta. Dessa teman var attityder, delaktighet och medvetenhet, utveckling och 
begränsningar samt ledarskap och stöd. Under intervjuns gång antecknades det för att 
förhindra att glömma bort det väsentliga vid transkriberingen. Anteckningarna bestod även 
av observationer av den intervjuades hållning, gester, tystnader osv. Detta antecknades med 
stöd av forskaren Graneheim och Lundman (2004) som menar att denna typ av 
kommunikation, den icke-verbala, är en svårighet under transkribering av intervjuer.  Att 
även ta hänsyn till en eventuell tystnad kan ge mer trovärdighet i det slutgiltiga resultat 
jämfört med att endast belysa det som har sagts (Graneheim och Lundman 2004). Den icke-
verbala kommunikationen som antecknades användes sedan för att skriva in det insamlade 
datamaterialet under passande tema: attityder, delaktighet och medvetenhet, utveckling och 
begränsningar samt ledarskap och stöd.  
 
 
3 Resultat 
 
3.1 Attityder 
3.1.1 Social gemenskap 
Samtliga deltagare uttryckte gemenskapen inom deras arbetsplats att vara likt en familjs. Tre 
av kockarna antydde att den starka gemenskapen var en av anledningarna till varför arbetet 
fungerade. Alla förutom en servitris/servitör beskrev gemenskapen som bra och viktig. 
Servitrisens/servitörens åsikt som skiljde från alla andras var att hen ansåg att det uppkom 
attitydproblem mellan kockar och servitriser/servitörer. Den var även enligt samtliga 
deltagare stark utanför arbetstid samt att den sträckte sig mellan olika restauranger. En 
sammanhållning beskrevs fås ”gratis via restaurang.”.  
 
3.1.2 Branschens påverkan på arbetstagarnas privatliv 
Alla intervjuade ansåg att omvärlden inte förstår hur det är att arbeta inom 
restaurangbranschen samt att branschen inte får tillräckligt med respekt. En av kockarna 
menade att ingen förstår hur stressfullt det är. Enligt två andra kockar verkade det som att 
omvärlden ser restaurang som ”ett skityrke” inte ett ”okej jobb”: 
 
 ”Visst att människor är mer och mer intresserade av mat. Att äta god mat men dom 
 fattar inte att det tar ganska många timmar att förbereda denna maten. Det är grisigt, 
 det är hög stressnivå och det krävs en viss sorts person som många inte ser. Dom tror 
 att det bara är att gå in och steka palten och sen är det klart. Förståelsen finns som inte 
 där, hur det faktiskt är på en restaurang.” 

 
Alla deltagare tycks vara överens om att valet av yrke påverkar deras privatliv. Alla förutom 
en kock var bestämd på att det påverkade negativt. Den gemensamma åsikten var att på 
fritiden fanns inte energin kvar. Två av servitriserna/servitörerna uttryckte en frustration i 
och med att de går miste om socialt liv, där beskrivningen ”en egen livsstil” framkom. 
Kockarnas attityd till restaurangbranschen och dess arbetstider uttrycktes på sådant vis att 
om man ska jobba inom restaurang måste vissa saker ges upp, exempelvis tid, samtidigt som 
egenskaper som uthållighet och passion är krav. 
 
 ”Det är en liten hatkärlek till den här branschen för alla som jobbar i den. Att man 
 kanske låter väldigt negativ men någon del älskar ju den och att jobba med det, eller jag 
 gör det i alla fall. Jag hatade att jobba på--- men älskade att jobba där…”  
  
3.1.3 Kränkande särbehandling i form av speciell jargong inom arbetslaget 
Alla deltagare kopplade kränkande särbehandling på arbetstid till en branschspecifik jargong 
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som förklarades som skämtsam samtidigt som nedtryckande. Jargongen uttryckte alla 
deltagare som någonting som alltid funnits inom restaurang. De deltagande 
servitriserna/servitörerna antydde att jargongen inom restaurang är tuff samtidigt som den 
accepteras för att det sedan länge ansetts som skämt och någonting som dem inom 
branschen ska kunna ta för att ”vara med i gänget”. Alla tycks vara överens om att skämten är 
grova, där alla servitriser/servitörer samt en av kockarna kopplade den grova humorn och 
även sexuella trakasserier till kockar. Fortsättningsvis berättade en av kockarna om en 
mansdominans som enligt han alltid har funnits inom branschen. Han påpekade hur 
olyckligt han tyckte det var och var medveten om den psykiska påfrestningen det innebär. En 
annan kock uttryckte en frustration kring den speciella jargongen:  
 
 ”Vi är ju som vilket yrke som helst, som en bank eller Team Sportia. Det är samma sak 
 där. Om jag skulle komma in där och dra något grovt skämt då hade jag kunnat få 
 sparken för att folk inte uppskattar det medan i restaurang blir det mer; äh men det är 
 väl ingenting. Och så ska det inte vara. Jag tycker inte att det är okej att det ska vara så. 
 Vi ska bli behandlade lika bra som alla andra. Även om folk kanske ser restaurang som 
 en sämre bransch, vilket jag kan tro att vissa gör.” 
 
Sexuella trakasserier hade upplevts av alla servitriser/servitörer samt en av kockarna i form 
av psykisk nedtryckning och objektifiering. De kockar som inte upplevt det själva var 
medvetna om att det föregick och samtliga kopplade det till den beskriva jargongen och 
humorn inom restaurang. Kommunikationen under stress pratade två av de deltagande om, 
en kock och en servitris. De förklarade att under stress blir kommunikationen och 
arbetsmiljön otrevlig och består av en ”hårda inslag”.  
 

3.2 Delaktighet och medvetenhet 
3.2.1 Möjlighet till att påverka och vara kreativ 
Vid frågan om hur de deltagande kunde påverka deras arbete blev det återkommande svaret 
från både servitriser/servitörer och kockar att möjligheten fanns men att den var begränsad. 
Begränsningen handlade om att göra gäster nöjda samt mallar och rutiner utsatta av 
ledningen. Alla de deltagande verkade tycka att möjlighet till att vara kreativ fanns. Kockarna 
uttryckte en osäkerhet, då ingen av kockarna förtydligade vad de ansågs vara kreativitet. 
Servitriserna/Servitörerna menade på att de kunde vara kreativa vid gästkontakt och service.  
 
3.2.2. Medvetenhet om rättigheter och systematiskt arbetsmiljöarbete 
Gemensamt för samtliga deltagare var att det generellt inte fanns medvetenhet om vilka 
lagstiftade rättigheter det finns gällande psykosocial arbetsmiljö. Sex av deltagarna, fem 
servitriser/servitörer och en kock, ansåg att de inte fått någon information om vad de har rätt 
till. En av servitriserna uttryckte ett eget ansvar att ta reda på vad hon hade rätt till på grund 
av att ledningen inte självmant tilldelar någon information. 
 
 ”Jag skulle inte vara säker på att dom säger allting som man har rätt till att veta. Och jag 
 tror att det är rätt vanligt inom restaurang, speciellt när det är ung personal som inte 
 kan så mycket och kommer ny på arbetsplatsen och inte vet vad man kan kräva.” 
 
 ”Vi ska själv se till att det är en bra arbetsplats.” 

 
Kocken hade samma åsikt.  
 
 ”Det känns inte som om min arbetsgivare vill att jag ska känna till alla rättigheter och 
 krav på arbetsplatsen för då kan jag ställa krav på honom.” 

 
Fem av deltagarna, tre kockar och två servitriser/servitörer, beskrev att inom restaurang har 
det uppstått en norm som handlar om vad som arbetstagarna kräver gällande arbetstider och 
dylikt. Både kockarna och servitriserna sa att jobbet alltid ska prioriteras. Detta förklarades 
leda till att sjukanmälan och pauser inte var vanligt inom branschen. En av kockarna 
kopplade även normen till höga förväntningar som ställs på arbetstagare inom 
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restaurangbranschen.  
 
 ”Blir man sjuk mår man ju såklart dåligt men när du måste ringa till din chef och säga 
 att du inte kan komma in idag för jag ligger i feber då vet du att du sätter hela 
 arbetsplatsen i skiten för dom kommer att ha mycket mer att göra för jag är inte där… 
 Vi ska ju vara lite hårdare för vi är inom restaurang och det gör mig förbannad för om 
 jag är sjuk då är jag sjuk.” 

 
Ingen av deltagarna hade blivit informerad om SAM eller hade de någon medvetenhet om 
begreppet. 
 
3.3 Utveckling och begränsningar 
3.3.1. Personlig utveckling och belöning 
En av kockarna hade en teori att anledningen till att kockar byter restaurang ofta är på grund 
av att de blir less då den personliga utvecklingen är begränsad. Hen förtydligade att 
utveckling är en väsentlig del inom det yrke hen är i för att dels kunna bli bättre, dels för att 
skaffa den kunskap som behövs. Utvecklingen låg enligt hen på det egna ansvaret. En annan 
kock stöttade åsikten att utveckling var viktigt i och med den konkurrens som finns i staden. 
Kvalitét nåddes via utmaningen att utvecklas. Kockarna var alla överens med att tycka att 
denna del av yrket är en sorts press. En av servitriserna/servitörerna svarade på frågan om 
hur hen utvecklades inom yrket. Hen svarade att den personliga utvecklingen numera sker 
utöver hens specifika yrkesområde och istället riktas in på att lära sig hur människor beter 
sig. Övriga servitriser/servitörer hade inga synpunkter gällande utveckling. 
 
Hälften av de deltagande hade åsikter om belöning på sin arbetsplats. Två av kockarna samt 
tre av servitriserna/servitörerna delade samma åsikt att belöning inte kom från ledning utan 
från gäster, kollegor och egen bekräftelse. Medvetenhet om vikten av belöning fanns hos alla 
som svarade. Ena kocken uttryckte ledningens tankesätt såhär: 
 
 ”...vi stigmatiserar problem och nonchalerar framgång för att framgång ska vara som en 
 del i vardagen.”  
 
3.3.2. Psykiska påfrestningar och förträngning av känslor 
De deltagande ansåg att det var ett flertal psykiska påfrestningar med att jobba inom 
restaurangbranschen, där samtliga svar skiljde sig från varandra. Svar från kockarna 
sammanfattas i listan nedan: 
-stress i för hög grad 
-arbetstider 
-gnälliga gäster 
-oseriösa kollegor 
- hög förväntan att jobba mycket och hela tiden 
- arbetet ska alltid prioriteras 
 
Servitriserna/Servitörernas svar sammanfattas nedan: 
- stress i för hög grad 
- bristande arbetsrutiner  
- osäkerhet i ansvarsfördelning 
- konstant krav att vara positiv och glad 
- prestationskrav på sig själv 
- överbelastning av intryck 
 
Nio av tio deltagare, alla förutom en kock, upplevde även sömnproblem. 
 
Förträngning av egna känslor uttrycktes av alla av de deltagagande på olika sätt. ”Sleep-mode”, 

”robot-mode”, ”låtsasvärld” och ”polerad yta” är några av beskrivningarna. Alla förutom en kock 
uttryckte det som någonting negativt, då hen ansåg att det var positivt och proffsigt. Vid 
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diskussion tillagde hen att jobbet lätt kan bli en tillflyktsort och att förtränga känslor kan leda 
till ett beroende. Det alla var överens om var att förtryckningen var en nödvändig egenskap 
att ha för att klara av stressen och inte gå in i väggen. En av servitriserna/servitörerna sa att 
hen utvecklat utmattningssymtom efter att länge ”bara kört”. Övriga servitriser/servitörer sa 
också att vid många tillfällen finns det inget annat alternativ än att stänga av sina känslor och 
att det ibland inte är medvetet. 
 
Att hoppa över pauser hände enligt alla deltagande ofta. Det förklarades vara baserat på 
erfarenhet; att man arbetar tills arbetet är klart. Både kockar och servitriser/servitörer tog en 
paus när det gick att ta en paus. Alla förutom en kock ansåg det vara negativt. Två av 
servitriserna/servitörerna som arbetade på samma restaurang hade schemalagda pauser, där 
alla förväntades ta paus från arbetet.  
 
3.3.3 Framtid inom restaurangbranschen 
Vid frågan vad de deltagande önskade förändra kring den psykosociala arbetsmiljön svarade 
sex av tio deltagande, fyra kockar och två servitriser/servitörer. Kockarna önskade att tempot 
skulle dras ner, högre lön, fler karriärmöjligheter och en trivsammare arbetsmiljö. En av 
kockarna tillagde att mer fokus måste läggas på både den psykiska hälsan och den fysiska 
hälsan. Servitriserna/Servitörerna önskade en generell förändring samt en HR- avdelning. 
En önskade även att högre krav ska sättas på arbetsgivaren i lagstiftningen.  
 
 ”Jag skulle önska att det fanns någon som ställde krav på hur personalen mår, alltså 
 psykiskt. För det tror jag behövs.” 

 
Åtta av de tio deltagande ville inte fortsätta arbeta inom restaurangbranschen. 
Anledningarna varierade från energikrävande till brist på socialt liv. Övriga två deltagande, 
två servitriser/servitörer, var båda veliga. Den ena ville fortsätta på grund av den kärlek hen 
beskrev till branschen och den andra var osäker på om det fanns en stabil framtid.  
 

3.4 Ledarskap och stöd  
Det sammanfattade svaret från alla deltagare var att det stöd som de fick var i form av 
emotionellt stöd av kollegor, familj och vänner. Stöd från chefen togs upp av en av servitris 
då det handlade om konflikter med gäster. Hon förtydligade att mer stöd i form av 
information och rutiner önskades. En av kockarna kände motsatsen då hon tyckte att 
information och råd fanns nedskrivet och tillgängligt. Hon sa inte att hon uppfattade det som 
stöd utan att det var mer som en mall. En annan kock uttryckte att ansvaret på att 
tillförskaffa sig kunskap och information ligger på det egna ansvaret. Uppstår det konflikter 
mellan kollegor tycks samtliga intervjuade vara överens om att de löser sig utan involvering 
av ledning. Enligt en servitris var det inte en stabil lösning då hon ansåg att de flesta kollegor 
på hennes arbetsplats var konflikträdda, vilket ledde till att i stället för att lösa eventuella 
problem ignorerades dem. Vid diskussion om konflikter och ledning nämnde två av de 
intervjuade kockarna en hierarki som upplevs inom restaurang. Hierarkin beskrevs uppstå 
för att arbetstagarna inte vågar uttrycka sina åsikter då chefen är i närheten samt att i en 
restaurang finns alla delar till att en hierarki ska kunna uppstå. Chefen bestämmer, rutiner 
styr arbetet och eget tänkande uppskattas inte enligt en av kockarna som arbetat inom 
branschen åtta år. En rädsla fanns för chefen, där en av kockarna sa: 
  
 ”Man visste att det fanns en chans att man skulle få lite skäll, bli nedvärderad, för att 
 man inte hade presterat över sin egen nivå.” 
 

En annan kock beskrev även höga förväntningar: 
 
 ”Man skulle oavsett vad klara av det.” 

 
Stödet gällande hur arbetsuppgifterna skulle fördelas under tidspress uttryckte alla 
deltagande kom från egen erfarenhet och att de var medvetna om vad som skulle prioriteras.  
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4 Diskussion 
 
En god samverkan och gemenskap verkar finnas på samtliga restauranger vars arbetstagare 
jag intervjuat. Då samtliga deltagare uttryckte att gemenskapen var likt en familj kan det 
diskuteras huruvida sammanhållningen på deras arbetsplatser är för starka. En teori kan 
vara att detta är anledningen till varför deras sociala privatliv påverkas negativt med tanke på 
att sammanhållningen på arbetsplatsen kanske förhindrar kontakten med omvärlden. 
Forskare har fastställt att vid kvälls- och helgsyrken störs och ibland även förstörs 
arbetstagarnas privatliv gällande både familj och sociala tillställningar (Harrington 2001). 
Baserat på deltagarnas svar verkar balansen mellan privatliv och arbete inte finnas. Kockarna 
hade dock en mer avslappnad inställning till att deras privatliv påverkades, samtidigt som de 
delade servitrisernas/servitörernas inställning om att det ansågs vara någonting negativt. Det 
tyder finnas en generell frustration hos alla de deltagande att restaurangbranschen inte får 
den respekt eller förståelse dom tycker den förtjänar. Attityden mot den övriga världen 
utanför deras egna restauranger påminner om en ”vi mot dem” attityd. Det blir extra tydligt 
när en av servitriserna/servitörerna väljer att beskriva sitt val av yrke som en egen livsstil.  
 
Den branschspecifika jargongen som samtliga deltagare tycktes känna till anses vara ett 
riskmoment för en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Anledningen till detta är på grund av 
att jargong har identifierats som ett kännetecken på att kränkande särbehandling kan 
förekomma på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket 2017). Jargongen ansågs skämtsam 
samtidigt som de var medvetna om att den var enligt deras beskrivning grov. Under alla 
intervjuer var det endast en kock som sa ifrån gällande jargongen. Det leder vidare till en 
fundering om jargongen kan kopplas till grupptryck, som en av servitriserna/servitörerna 
uttryckte, samt till organisationskulturen, inklusive grundläggande antaganden och normer. 
Det kan diskuteras om jargongen genom åren har blivit en oskriven regel inom restaurang 
och frågan är huruvida denna skämtsamma jargong är någonting som kan avarbetas. 
Sexuella trakasserier kopplades även det till jargongen. Med tanke på att 
servitriserna/servitörerna beskrev det som psykiskt nedtryckande och objektifierade anses 
det att denna jargong är en aspekt som arbetsgivare på restauranger bör lägga fokus på. Det 
är arbetsgivarens ansvar att se till och informera att kränkande särbehandling i alla dess 
former inte accepteras på arbetsplatsen. De grova skämt som förekommer skulle som sagt 
enligt de intervjuade inte vara accepterat på andra arbetsplatser. Restaurang borde inte vara 
ett undantag och i detta anseende vill det menas att de båda föreskrifterna, organisatorisk 
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), inte 
följs alternativt inte nås upp till. Med tanke på att det endast var två av de deltagande som 
uttryckte sig om kommunikation under stressiga situationer kan inga slutsatser dras i den 
frågan.  
 
Möjlighet att påverka arbetet och att vara kreativ verkar inte vara ett problem som kräver 
vidare uppmärksamhet. Även om begränsningar beskrevs tyder resultatet på att inom detta 
område uppnås möjligheterna. Om möjligheter till utveckling fanns blir svårt att analysera då 
endast ett fåtal deltagare svarade på frågan under intervjun. Utifrån de som svarade, samtliga 
kockar och endast en servitris/servitör, tyder utveckling främst vara på eget ansvar. En 
slutsats om hur denna del bidrar till arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö blir svår med 

tanke på att resultatet är för otydligt. Det som däremot kräver uppmärksamhet är resultatet 
att ingen av de deltagande var medvetna om varken lagstiftade rättigheter eller SAM. En 
negativ attityd märktes av gentemot ledning då det diskuterades om rättigheter då det fanns 
en misstro gentemot den information som de hade rätt till.  
 
Nio av de tio deltagande upplevde eller hade upplevt sömnsvårigheter, vilket visar att dessa 
arbetstagare ligger i riskzonen för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Att dessutom väga in att 
båda yrkesområden ansåg att stress i för hög grad var en psykisk påfrestning kan det 
sammantaget troligen leda till en otillfredsställande psykosocial arbetsmiljö. Enligt 
Harrington (2001) kan det inom yrken, som restaurang, där både arbetstiderna gränsar 
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mellan dag och natt och där sömnrutiner störs, ge uppkomst till negativa psykologiska 
hälsoeffekter såsom prestation och allmän nedsatt psykisk hälsa. Stressforskning lyfter fram 
studier där samband visats på hur sömnbrist även ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
och mag-och tarmproblem (Åkerstedt 2001). Huruvida arbetstagarna mår psykiskt eller 
fysiskt dåligt av detta kan jag endast spekulera om då jag inte fått klara svar på det under 
intervjuerna. Det kan möjligen bero på att de medverkande i intervjun var mellan 25 och 28 
år och har ännu inte utvecklat eller fått fastställt några symtom.  
 
Vissa kallade det att stänga av, andra kallade det sleep-mode eller låtsasvärld, men samtliga 
medgav att branschen innebar någon typ av psykisk påfrestning gällande förträngning av 
känslor. Jämförbart med de flesta arbetsplatser tyder resultatet på att det inom 
restaurangbranschen verkats ha formats en norm att dina egna känslor ska kontrolleras till 
en ny nivå under arbetstider. Arbetstider som kan vara upp mot femton timmar, från mitt på 
dagen till sent på natten. Då samtliga beskrev det som en psykisk påfrestning finns det 
troligen en gräns för mycket en person hanterar att stänga av. Inom restaurangbranschen blir 
arbetstagarna sagda att agera teater och stå på scen med allt vad det innebär. Ett argument 
mot detta är att förväntan att arbetstagare ska förtränga alla deras oönskade känslor inte kan 
kopplas till en godtagbar och tillfredställande arbetsmiljö. Med stöd av teorin förklarad av 
Geng et al. (2014) och Grandey (2003) verkar surface acting vara den vanligaste formen av 
förträngning av känslor från de som har deltagit i denna studie. Kvalitativa studier har 
tidigare tytt på att det finns ett samband mellan arbetstagare trivsel på sin arbetsplats och 
graden av känslomässig förträngning (Grandey 2003). Ju mer en arbetstagare trivs på sin 
arbetsplats, desto mindre grad av surface acting krävs det. Grandey förtydligar att ju gladare 
en servitris/servitör är med sitt yrke och arbetsmiljö desto lättare kommer denne att bemöta 
gäster på ett positivt sett utan att använda sig av någon variant av emotional labor. 
Fortsättningsvis fastställer Grandey med hänvisning till tidigare studier att konsekvensen av 
att förfalska sina inre känslor riskerar att leda till känslomässig utmattning (Grandey 2003; 
Brotheridge och Grandey 2002). Emotional labor i sig har även visat sig försvåra balansen 
mellan privatliv och arbete, vilket även det kan vara en risk för utmattning (Hofmann och 
Stokburger-Sauer 2016). Utmattningsdepression diagnostiserades år 2005 (Vingård 2013) 
och att tyda av resultatet är detta en diagnos som jag skulle identifiera som en risk för psykisk 
ohälsa inom restaurang. Utgår jag från dessa studier om emotional labor säger mitt resultat 
att de arbetstagare jag har intervjuat inte trivs på sin arbetsplats, som med andra ord kan 
innebära att de mår psykiskt dåligt på sina arbetsplatser. Vid diskussion om hur de mår 
psykiskt på arbetet är det nödvändigt att ta upp resultatet att alla deltagande förklarade att de 
ofta hoppade över pauser. Detta kan troligen bero på att ledningen inte ger tillräckligt med 
resurser gentemot krav som ställs på de enskilda arbetstagarna med tanke på om de inte 
känner att de har tiden att ta en paus. Kraven som togs upp i resultatet var psykiska 
påfrestningarna. Det rörde sig bland annat om prestationskrav och höga förväntningar. 
Återhämtningen eller vilan som behövs för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö kan 
tolkas som obefintlig. Om detta beror på ledning eller den förklarade normen om prioritering 
av jobb som beskrevs i resultatet behövs djupare studier på.  
  
Från tolkning av resultatet angående ledarskap verkar stödet inte finnas i den utsträckning 
det skulle behövas. En rädsla för ledningen beskrevs av två av kockarna gällande ledning 
kopplat till hierarki, där ordet nedvärderad användes. Däremot fanns det emotionella stödet 
från kollegor, familj och vänner som är viktigt. Om det är tillräckligt är troligen beroende på 
individ till individ. Sammanfattningsvis tolkas det att ledarskapet i sig inte uppfyller de 
kriterier för att motverka psykisk ohälsa. 
 
Det märktes att önskan till en förändring fanns. De olika förändringarna handlade bland 
annat om ett minskat tempo samt bättre lön- och karriärmöjligheter. Båda yrkesgrupperna 
önskade en generell förbättring i arbetsmiljön, vilket innebär att för nuvarande anses den 
vara otillfredsställande. Belysbart är att en av servitriserna/servitörerna önskade att det 
skulle finnas ett krav på arbetsgivaren att försäkra att arbetstagarna mår bra. Detta 
förtydligar resultatet att medvetenheten om det lagstiftade arbetsgivaransvaret inte finns. 



11 
 

Återigen kopplas det till mitt argument att det psykiska välbefinnandet hos arbetstagare 
inom restaurangbranschen bör uppmärksammas och undersökas. Nämnbart är resultatet att 
åtta av de tio deltagande inte ville fortsätta inom branschen. Anledningen till detta kan 
troligen bero på att de inte mår psykiskt bra på sin arbetsplats då kriterierna för en god 
psykosocial arbetsmiljö tydligen inte uppnås. Hur detta kan förändras, med tanke på att 
restauranger troligen alltid kommer att finnas, borde vara intressant nog att undersökas. 
Förhoppningsvis kan denna studie vara en vägledning till den undersökningen då ett antal 
förslag på åtgärder finns listat nedan: 
- tydlig ansvarsfördelning för att få samtliga arbetstagare att känna sig delaktiga, 
- kontinuerliga samtal för att se till att arbetstagarna mår psykiskt bra,  
- ordentlig schemaläggning för återhämtning och vila för att förhindra stress i för hög grad 
- arbeta med SAM på arbetsplatsen. 
 
En av mina frågeställningar var att se om det finns en skillnad mellan yrkesområdena kock 
och servitris/servitör. Det visades sig att de flestas upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön skiljde sig beroende på individ, vilket försvårar en direkt slutsats. Det finns dock 
en del skillnader att urskilja samt tänkbara teorier till varför. Kockarna verkade ha en 
starkare social gemenskap än servitriserna/servitörerna då de beskrev den som stark medan 
servitriserna/servitörerna beskrev den som bra. Det kan bero på ytan där båda 
yrkesgrupperna arbetar; kockar är begränsade till en betydligt mindre area jämfört med 
servitriser/servitörer. Det kan vara anledningen till varför de utvecklat en starkare 
gemenskap. Gällande privatliv verkar servitriserna/servitörerna mer inställda på att deras 
yrke skapar brister i deras sociala liv, medan kockarna ansåg att det var ett eget val att ge upp 
för det sociala utanför jobbet. Om detta beror på osäkerheten i servitrisers/servitörers 
arbetstider kan det endast spekuleras om. Den osäkra kommunikationen, beskrivet som en 
specifik jargong, förklarades vara mer frustrerande av kockarna. Hos 
servitriserna/servitörerna fanns även frustration dock samtidigt som en acceptans. Möjlighet 
till att påverka och vara kreativ visades åsikterna hos de både yrkesgrupperna vara liknande. 
Skillnaden var att kockarna inte tydligt detaljerade vad kreativitet var. Teorin bakom detta 
kan vara att till skillnad från servitriserna/servitörerna hade kockarna tydligare mallar 
innehållande information, råd och rutiner. De hade med andra ord troligtvis inte lika stor 
frihet och flexibilitet i deras arbetssätt. Den stora skillnaden visade sig handla om vikten av 
utveckling, då endast kockarna och en servitris/servitör uttalade sig om frågan. Med tanke på 
att de övriga inte svarade anses det vara en trolig slutsats att de övriga inte får den utveckling 
de behöver för att känna sig stimulerade på arbetsplatsen. De upplevda psykiska 
påfrestningarna skiljde sig från individ till individ och skillnaden mellan dem verkar vara 
oberoende på yrke. För att kartlägga fler skillnader mellan dessa två yrkesområden skulle en 
större studie rekommenderas för att på så vis kunna få ett säkrare resultat.   
 

4.2 Val av metod 
Anledningen till varför en kvalitativ studie valdes var på grund av att syftet med studien 
skulle ge en bild av hur den psykosociala arbetsmiljön uppfattas av arbetstagarna. Valet av 
två fokusgrupper, kockar och servitriser, valdes på grund av faktumet att det gör det lättare 
att jämföra de två olika gruppernas erfarenheter kontra dess upplevelser (Lambert och 
Loiselle 2008). Valet av metod är dessutom en fördel i sociala problemformuleringar där 
syftet är att analysera människors attityder, tolkningar och upplevelser (Ryan, Coughlan och 
Cronin 2009). Nackdelen med att göra en kvalitativ studie som denna är att intervjuaren 
riskerar att agera partiskt. Det kan vidare ske att intervjuaren och den intervjuade påverkar 
varandra och på sätt påverka svaren samt resultatet (Ryan, Coughlan och Cronin 2009). 
Under mina intervjuer märkte jag att vid flertal tillfällen upprepades de ord och uttryck som 
jag själv nämnde i intervjufrågorna, framför allt vid följdfrågor. De svar jag fick därifrån 
valdes därför bort från resultat då jag anser att det skulle innebära en för stor påverkan från 
mig som intervjuare. Forskare har även diskuterat en annan vanlig felkälla vid kvalitativa 
intervjuer, nämligen att deltagares attityder kan förändras över tid (Hodges och Wilson 
1985). Detta har tidigare studier av Hodges och Wilson (1985) visat då speciellt deltagare 
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tyder på att ändra sin attityd då intervjuaren ställer följdfrågor. Detta kände jag inte av under 
någon av mina intervjuer men valde ändå att belysa det med tanke på att det kan vara en 
felkälla.  
 
Det som jag skulle ha gjort annorlunda om studien kunde göras om är att formulera om 
frågorna i intervjun. De attackerade inte problemen och vissa var för väl kopplade samman 
att det tyvärr blev upprepning i slutet alternativt att frågor valdes bort då de redan hade 
berörts. För framtida studier rekommenderar jag att välja mindre antal frågor eller att fokus 
läggs på ett specifikt område inom psykosocial arbetsmiljö. Det jag upptäckte var att 
kartlägga hur en arbetstagare mår psykiskt på en arbetsplats är svårt då flera faktorer spelar 
in. Därför vore det för framtida studier en fördel att avgränsa sig ännu mer än vad jag gjorde 
för att på så sätt få ett starkare och användbart resultat.  Restauranger är en typ av 
organisation som påverkas av den institutionella omvärlden. Med tanke på att majoriteten av 
deltagarna ansåg att omvärlden inte har den respekt eller förståelse för hur det är att jobba 
inom restaurangbranschen är en teori att det inte är konstigt hur de riktlinjer som finns 
gällande den psykosociala arbetsmiljön blir svårt att applicera inom restaurang alternativt 
informera om. För att en förbättring ska kunna skulle studier även behövas göras på hur 
dessa riktlinjer kan omformuleras till specifika arbetsplatser, liksom restaurang. 
 

4.3 Slutsatser 
Trots en familjär arbetsplats framgår det tydligt att restaurang har brister i den psykosociala 
arbetsmiljön. Med ett begränsat privatliv, tuff jargong och redan i ung ålder upplevda 
sömnsvårigheter skulle en stor grad av återhämtning behövas. Resultatet visar att så är inte 
fallet. Tillflyktsbeteenden som förträngning av känslor förekommer hos samtliga intervjuade, 
vilket kan argumenteras innebära en psykisk ohälsa på arbetet. Det fanns märkbara 
skillnader mellan de två yrkesgrupperna, där de största handlade om gemenskap, privatliv 
och utveckling. Sammanfattningsvis anser jag att medvetenheten om bristerna i den 
psykosociala arbetsmiljön fanns hos de intervjuade och förslag till förändringar som minskat 
tempo och bättre arbetsmiljö framstod. Dock fanns ingen medvetenhet om lagstiftade 
rättigheter eller SAM. Inte heller hade arbetstagarna stödet hos ledningen, vilket 
sammantaget kan argumenteras om att den psykosociala arbetsmiljön inom restaurang är ett 
problem. Problemet bör belysas och uppmärksammas för att få på så sätt se till att de inom 
branschen mår psykiskt bra.  
 
Avslutningsvis vill jag poängtera att under intervjuerna var alla öppna med att prata om de 
problem de upplever inom restaurangbranschen. Fler än hälften tyckte att det var skönt att 
prata utifrån ett perspektiv som normalt inte tas upp på deras arbetsplats; den psykosociala 
arbetsmiljön. Nu när studien har avslutats har jag fått tack för att ha belyst frågorna 
samtidigt att jag lyssnar. Detta anser jag stärka slutsatsen att den psykosociala arbetsmiljön 
inom restaurang är någonting som bör uppmärksammas. 
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                                                                                                                                     Bilaga 1 
Frågemall 
 
Bakomliggande frågeställningar 
- Hur påverkas de som arbetar inom restaurang psykiskt? 
- Är de som arbetar på restaurang medvetna om vilka rättigheter de har? 
- Anser restaurangarbetare att den psykosociala arbetsmiljön är ett problem som behöver 
åtgärdas och hur behöver den i så fall åtgärdas? 
- Vilka skillnader och likheter finns det mellan områdena kock och servitris/servitör gällande 
psykosociala arbetsmiljöproblem? 
- Var vänder sig arbetstagarna då de upplever att den psykosociala arbetsmiljön brister?  
- Finns det något i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som 
inte kan appliceras inom restaurang?  
 
Innan intervjun informerar jag igen den information som skickats ut i informationsbrevet: 
 
Din intervju kommer, med godkännande, att spelas in för att sedan kunna transkriberas och 
analyseras. Viktigt att veta är att Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Den beräknade tidsåtgången är 1 timme, där 
möjlighet till återkoppling kommer att finnas. Under studiens gång kommer jag vara den enda som 
har tillgång till källmaterialet och det kommer behandlas konfidentiellt. Slutligen kommer denna 
studie att presenteras i form av en rapport samt en redovisning på universitetet för lärare samt 
andra studenter. Källmaterialet kommer att sedan raderas efter att rapporten och redovisningen är 
avklarade. Vid intresse kommer Du att ha möjligheten att ta del av rapporten. Ger du ditt samtycke 
att delta i denna intervju? 

 
Bakgrundsinformation 
Kön: 
Ålder: 
Område inom restaurang: 
Antal anställda på restaurangen: 
Erfarenhet inom branschen (år):  
Arbetar dagtid eller kvällstid: 
 
Attityder 
- Beskriv den sociala gemenskapen på din arbetsplats. 
 
- Hur är samarbetet för en tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö på din arbetsplats?  
 
- Hur skulle du med egna ord beskriva den psykiska sinnesstämningen på din arbetsplats? 
 
- Hur påverkar ditt jobb ditt privatliv? 
 
- Beskriv hur du definierar kränkande särbehandling. 
 
Delaktighet och medvetenhet 
- Hur känner du att du kan påverka ditt arbete? 
 
- På vilket sätt har du möjlighet att vara kreativ i ditt arbete? 
 
- Känner du dig medveten om vilka lagstiftade rättigheter du har kopplat till arbetsmiljö? 
 
- Känner du dig medveten om vilka lagstiftade krav som ställs på din arbetsplats kopplat till 
arbetsmiljö? 
 



 
 

- Vilken möjlighet har du då det kommer till att sätta mål om den sociala arbetsmiljön på din 
arbetsplats? 
 
- Vet du vem du ska vända dig till om det förekommer mobbning eller trakasserier på din 
arbetsplats? 
 
- Har du blivit tilldelad information om gällande arbetsmiljöpolicy/ systematisk 
arbetsmiljöarbete på din arbetsplats? 
 
- Är du medveten om vilka arbetsuppgifter som du ska prioritera utifall tiden inte räcker till? 
 
Utveckling och begränsningar 
- Berätta om du känner att det finns några hinder med att jobba inom restaurang gällande 
den psykosociala arbetsmiljön? 
 
- Upplever du att det finns psykiska påfrestningar på din arbetsplats? 
Om ja: beskriv.  
 
- På vilket sett utvecklas du inom det yrke du arbetar med? 
 
- Hur belönas du om du gjort ett bra jobb? 
 
- Hur påverkas ditt arbete under tidspress? 
 
- Har det någonsin hänt att du hoppat över pauser? 
  - om ja: utveckla: 
 
- Hur ofta tappar du koncentrationen på din arbetsplats? 
 
- Upplever du symtom som sömnsvårigheter, mag- och tarmbesvär eller värk i kroppen? 
 
- Har du upplevt sexuella trakasserier eller objektifiering på din arbetsplats? 
 
Ledarskap och stöd 
- Har du stöd.. 
..av kollegor/chefer/familj när du känner att du behöver det (emotionellt stöd)? 
..av teknisk hjälp och service (instrumentellt stöd)? 
..av råd, förslag och information (informativt stöd)? 
..av feedback (utvärderande och underrättande stöd)? 
 
- Hur hanteras konflikter mellan arbetskollegor på din arbetsplats? 
 
- Har du höga förväntningar på dig på din arbetsplats? 
 
- Uppstår det rollkonflikter på din arbetsplats? 
 
Avslutande fråga  
- Vill du fortsätta jobba inom restaurangbranschen? 
Om ja: finns det något du skulle vilja ändra gällande den psykosociala arbetsmiljön? 
Om nej: berätta varför. 
 
Avslutningsvis frågar jag om den intervjuade har någonting att tillägga utöver det vi   har 
pratat om. Jag tackar sedan för medverkan. 
 
 



 
 

 
                                                                                                                                                         Bilaga 2 

Informationsbrev 

 
 
Information om studien Den psykosociala arbetsmiljön inom 
restaurang- sett ur arbetstagarnas perspektiv 
Du tillfrågas härmed att delta i en studie om den psykosociala arbetsmiljön inom 
restaurang. Studien är ett examensarbete med avseende kandidatexamen i Miljö- och 
hälsoskydd vid Umeå Universitet.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs av de 
som arbetar inom restaurang och huruvida detta är ett problem som behövs belysas. 
Materialet kommer att samlas in med hjälp av djupintervjuer, som under studiens hela 
process kommer att behandlas anonymt. Sammanlagt kommer studien bestå av 10 
stycken intervjuer, med 5 stycken kockar och 5 stycken från servisen där alla är 
slumpartat valda.  
 
Din intervju kommer, med godkännande, att spelas in för att sedan kunna bearbetas. 
Viktigt att veta är att Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Den beräknade tidsåtgången är 1 
timme, där möjlighet till återkoppling efteråt kommer att finnas. Under studiens gång 
kommer jag vara den enda som har tillgång till källmaterialet och det kommer behandlas 
konfidentiellt.  Slutligen kommer denna studie att presenteras i form av en rapport samt 
en redovisning på universitetet för lärare samt andra studenter. Källmaterialet kommer 
att raderas efter rapporten och redovisningen är avklarade.  
Vid intresse kommer Du att ha möjligheten att ta del av rapporten. 
Kontaktinformation finns i slutet av detta informationsbrev. Vid eventuella frågor, tveka 
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