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SAMMANFATTNING 

En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer 
förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både 
individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen 
betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren 
som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller 
drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med studien var att undersöka hur psykosocial arbetsmiljö 
och stress upplevs hos arbetstagare inom restaurangbranschen. För att besvara syftet 
användes en kvalitativ metod och fem semistrukturerade intervjuer genomfördes. 
Intervjupersonerna för studien var serviceanställda inom restaurangbranschen. Analys av 
datamaterial utfördes med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Det resultat som framkom 
visar att arbetstagarna främst har negativa upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö och 
stress, dock framkommer några variationer gällande nivå av problematik. Deras arbete 
beskrivs innebära ständig stress och omfattar ett flertal arbetsmiljöbrister. Obalans råder 
mellan höga krav i arbetet och bristande resurser som påverkar arbetstagarnas hälsa negativt 
både psykiskt och fysiskt. Arbetstagarna betonar faktorer som överbelastande arbete, 
bristande återhämtning och ledarskap som påfrestande vilka resulterar i arbetsmiljöproblem.  

Nyckelord: Restaurangbranschen, Kvalitativa intervjuer, Ohälsosam arbetsbelastning, The 
Job Demands- Resources Model, Förebyggande arbete, Ledarskap 



 

ABSTRACT 

A starting point for working life should be to create a work environment that gives 
individuals the ability to enter, remain and progress in work. The work is significant both for 
individual health and development activities as well as opportunities for growth. Workplace 
therefore constitutes to be an important setting for preventive interventions. It is the 
employer who has the principal responsibility for the work. No employee should risk being 
injured or suffer ill health at work. The purpose of the study was to investigate the 
psychosocial work environment and stress experienced by workers in the restaurant industry. 
To answer the purpose a qualitative approach been used and five semi-structured interviews 
were conducted. Those interviewed for the study were service employees in the restaurant 
industry. Analysis of the data was performed with a manifest content analysis. The results 
obtained show that works mostly have negative experiences of their psychosocial work 
environment and stress, however, is any variations regarding the level of problems. Their 
work is described involve constant stress and includes a number of work deficiencies. There 
is an imbalance between the demands of work and lack of resources that affect the health 
negatively both mentally and physically. Workers emphasize factors of stressful work, a lack 
of recovery and leadership resulting in health and safety problems. 

Keywords: Restaurant sector, qualitative interviews, unhealthy workloads, The Job- 
Demands Resources Model, Prevention, Leadership 
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1 INTRODUKTION  

Det psykiska välbefinnandet har försämrats för Sveriges befolkning sedan 1980- talet. Under 
1980-talet konstaterades besvär av stressymtom så som ständig trötthet, lätta eller svåra 
besvär av ängslan, oro, ångest och nackbesvär hos cirka sju procent av befolkningen. Under 
hela 1990-talet ökade besvären ytterligare och påvisade en ökning av besvär som år 1995 
uppgick till 39 procent, följt av en ytterligare ökning och topp i början av 2000- talet där 82 
procent av befolkningen upplevde stressrelaterade besvär. Därefter konstateras viss 
tillbakagång i befolkningen, förutom hos yngre kvinnor i åldersgruppen 16- 29 år.  

Arbetslivets krav har ökat i samband med utvecklingen av det moderna samhället. 
Utvecklingen tenderar leda till obalans mellan hälsosamma och ohälsosamma faktorer, som 
vidare skapar ogynnsamma förhållanden i arbetslivet. Dagens arbetsliv påvisar tecken på 
ökade psykosociala arbetsmiljöproblem där arbetstagare upplever höga krav i arbetet, lågt 
inflytande och bristande möjligheter att påverka sitt arbete. Den vanligaste anledningen till 
att individer idag upplever sitt hälsotillstånd som dåligt förklaras av stress och psykisk 
ansträngning. 

Utifrån tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen utvecklades intresset av att undersöka 
serviceanställdas upplevelser av stress och psykosocial arbetsmiljö, relaterat till samhällets 
rådande utveckling. Restaurangbranschen uppfattas ofta som en stressig bransch med 
problematiska arbetsförhållanden. Enligt egen uppfattning har brister påvisats under ett 
flertal år i branschen. Förebyggande arbete eller arbetsmiljöarbete verkar heller inte vara av 
prioritet. Med det som utgångspunkt ansågs det vara ett intressant område att vidare 
undersöka för en kvalitativ studie. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Kort om hälsa, folkhälsa och folkhälsoarbete  
Enligt Världshälsoorganisationen (1946) definieras hälsa likt följande:  

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 
frånvaro av sjukdom eller handikapp.  

God hälsa anses vara en betydande resurs för personlig, social och ekonomisk utveckling 
samt förekomst av livskvalitet (WHO, 1986). Alla funktioner som styr fysisk miljö, 
ekonomiska samt sociala förhållanden bör ta hänsyn till hur verksamheter påverkar hälsa 
samt välbefinnande. Folkhälsa eftersträvar att förbättra befolkningens hälsa, livskvalitet och 
förlänga livet genom olika former av hälsointerventioner, hälsofrämjande insatser och 
förebyggande av sjukdomar (WHO, 1998). Ett förebyggande folkhälsoarbete omfattar ett 
patogent synsätt och insatser som fokuserar på riskfaktorer för ohälsa och sjukdom (Naido & 
Wills, 2009). Det förebyggande arbetet förhindrar uppkomst av sjukdom genom att eliminera 
riskfaktorer, angripa redan framåtskridande process och minska etablerade konsekvenser 
(WHO, 1998). Det finns ett nationellt övergripande mål för folkhälsoarbete, vilket medför att 
i samhället skapa förutsättningar för en god hälsoutveckling på lika villkor för hela 
befolkningen. Nationellt folkhälsopolitiskt arbete inbegriper elva målområden som utgår från 
bestämningsfaktorer med betydelse för folkhälsa (Prop. 2002/03:35). 

2.2 Hälsans bestämningsfaktorer  

En central utgångspunkt för bakomliggande orsaker till olika hälsoutfall i befolkningen 
omfattas av hälsans bestämningsfaktorer. En orsak eller bestämningsfaktor representerar 
vad och hur en särskild egenskap hos individen eller dennes omgivande miljö riskerar eller 
kommer att påverka hälsan. Bestämningsfaktorerna belyser faktorer som är närvarande hos 
en individ gällande personliga, sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden. 
Individuella livsstilsfaktorer, levnadsförhållanden och arbetsförhållanden är avgörande för 
individens befintliga förmåga att bevara sin hälsa (WHO, 2006). Hälsans 
bestämningsfaktorer kan utgöra olika former av faktorer, för det förebyggande arbetet är 
riskfaktorer betydande vilka kan orsaka ohälsa och sjukdomar som annars kan vara möjliga 
att förebygga. Forskning påvisar att majoriteten av hälsoproblem och sjukdomar orsakas av 
flera samverkande faktorer (Socialstyrelsen, 2013). Det kan dröja flera decennier innan 
ohälsa och sjukdom påvisas hos en individ. Det bedöms vara effektivt att i folkhälsoarbetet 
utgå från ett helhetsperspektiv relaterat till hälsans bestämningsfaktorer. Det skapar 
förutsättningar för att kunna följa hälsa över tid och implementera förebyggande insatser 
tidigt. Det kan bidra till att fler individer gynnas av förebyggande effekter istället för att 
riskera utveckling av ohälsa och sjukdomar (Prop. 2007/08:110).  
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2.3 Hälsa i arbetslivet 
Individer spenderar en stor del av livet på arbetsplatsen vilket gör att befintlig arbetsmiljö är 
central för hälsoutveckling. Arbetsplatsen betonas vara en betydande arena för förebyggande 
insatser relaterat till arbetets påverkandefaktorer samt levnadsvanor 
(Folkhälsomyndigheten, 2011). Arbetsmiljöns utformning ska inte utsätta arbetstagaren för 
risk att skadas eller drabbas av ohälsa i samband med sitt arbete. Det ska finnas möjlighet att 
erhålla balans mellan arbetsliv och privatliv. En utgångspunkt gällande arbetsmiljömässiga 
förutsättningar bör vara att individer kan ingå, kvarstå och utvecklas inom arbetslivet. Det 
innebär att utslagning från arbetslivet på grund av olycksfall och ohälsa ska förebyggas 
genom arbetsmiljöns utformning och tillgänglighet skapas för människor med begränsad 
arbetsförmåga (Prop. 2007/08:110). 

Den arbetsmiljö som förekommer är inte bara betydande för enskilda individers hälsa och 
välbefinnande utan också för verksamhetens utveckling och förutsättningar för tillväxt. I flera 
utredningar konstateras att dålig arbetsmiljö bidrar till kostsamma problem för samhället, 
verksamheter och individer. Arbetstagares hälsa inrymmer variationer relaterat till olika 
arbetsgivare och arbetsplatser vilket understryker arbetsplatsrelaterade faktorer och deras 
betydelse för hälsoutfall. Dagens arbetsliv påvisar tecken för att psykosociala 
arbetsmiljöproblem ökar. Ungefär hälften av alla arbetstagare upplever höga krav i arbetet, 
lågt inflytande och bristande möjlighet att påverka sin arbetstakt under minst halva tiden av 
sitt arbetspass. En tredjedel av alla arbetstagare har upplevelsen av att aldrig få stöd eller 
uppskattning från sina överordnade. Många arbetstagare upplever brister gällande deras 
återhämtning mellan arbetspass och är oroliga över att förlora jobbet, faktorer som påverkar 
psykosocial arbetsmiljö negativt (Folkhälsomyndigheten, 2011). 

Enligt Karasek och Theorell (1990) har psykosociala arbetsmiljöfaktorer så som orimliga 
arbetskrav, brist på inflytande och socialt stöd flera samband med ohälsa. Arbetstagare som 
arbetar under höga krav eller bristande resurser för hantering av befintlig arbetssituation 
utsätts för risk att drabbas av ohälsa eller långtidssjukskrivningar. Det finns ett tydligt 
vetenskapligt stöd kring att anställdas hälsa påverkas positivt vid utrymme av delaktighet i 
arbetet. Kao, Cheng, Kuo och Huang (2014) påtalar att socialt stöd från arbetskamrater och 
arbetsledare är viktigt för arbetstagarens hälsa och välbefinnande, särskilt viktigt anses det 
sociala stödet vara som erhålls från arbetsledaren.  

Bristande relationer mellan arbetstagare, arbetskamrater och chefer har direkt negativ 
påverkan på arbetstagarens välbefinnande, trivsel, sömnproblem och vidare avsikt att avsluta 
sitt arbete enligt Holm, Torkelson & Bäckström (2015).  

Goda arbetsförhållanden gynnar inte bara verksamhetens ekonomi utan även individens 
personliga utveckling, självförtroende, sociala relationer och betraktas som ett skydd 
gentemot psykosociala samt fysiska risker. Forskning påvisar att åtgärder som inriktas på 
hälsa och arbetsmiljö kan förbättra både verksamheten och den anställdes hälsa. Arbete bör 
inriktas på positiva, verksamhetsmässiga och hälsofrämjande effekter i arbetsmiljön samt att 
stärka det risk- och sjukdomsförebyggande arbetet (Folkhälsomyndigheten, 2011). 
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2.4 Psykosocial arbetsmiljö 
Psykosocial arbetsmiljö inbegriper individens upplevelse och tolkning av sin arbetssituation. 
Hur individer tolkar och upplever olika situationer beror på individuella och situationella 
faktorer. Individuella faktorer omfattar personlighet, preferenser och erfarenheter. 
Situationella faktorer omfattar vilka resurser som finns tillgängliga för hantering av befintliga 
krav. Den psykosociala arbetsmiljön indelas på övergripande nivå i två huvudsakliga delar 
som benämns psykosociala- krav och resurser i arbetet. I arbetsmiljön finns ett flertal olika 
psykosociala faktorer som på olika vis ställer krav på arbetstagaren (Sverke, Falkenberg, 
Kecklund, Magnusson & Lindfors, 2016).  

Krav i arbetet är faktorer i arbetsmiljön som upplevs belastande för arbetstagaren och 
kräver upprepade ansträngningar. Det kan exempelvis omfatta arbetsmängd, tidsbrist, 
svårighetsgrad, sociala samt fysiska förhållanden (Arbetsmiljöverket, 2015). Situationella 
krav kan upplevas olika för olika arbetstagare. Det medför att en situation kan upplevas som 
stimulerande och givande för en individ, medan en annan individ kan uppleva samma 
situation och dess krav som övermäktiga (Sverke et al, 2016). 

Det har konstaterats att arbetstagare mår och presterar som bäst när deras krav upplevs som 
måttfulla. Sambandet kan betraktas som generellt för alla individer dock finns det stora 
variationer kring vad individen upplever vara rimliga krav. När höga psykosociala krav 
överstiger individens förmåga och kompetens upplevs det följaktligen som en belastning. 
Vanligen beskrivs och bearbetas psykosociala krav som negativt belastande. Krav i arbetet 
som anpassas till individens förmåga och kompetens kan istället upplevas som stimulerande 
och medföra lärande samt engagemang. Frånvaro av psykosociala krav i form av för låga 
möjligheter till variation och lärande i arbetet kan bidra till negativa konsekvenser så som 
understimulans (Karasek et al. 1990). 

Resurser för arbetet är faktorer i arbetsmiljön som kan underlätta hantering av arbetets 
krav och uppnå målsättningar. Det omfattar arbetsmetoder, arbetsredskap, rimliga och 
tydliga mål, kompetens, personal, förutsättningar för kontroll, återkoppling på arbetet, 
återhämtning samt socialt stöd från arbetskamrater och chefer (Arbetsmiljöverket, 2015). 
Vidare anses resurser kunna bidra till ökade förutsättningar för att genomföra ett bra arbete 
och även bidra till bättre hälsa samt välbefinnande hos arbetstagarna. Det medför att 
negativa effekter som kan uppstå hos en arbetstagare på grund av för höga krav i arbetet, inte 
nödvändigtvis behöver resultera i negativa arbets- och hälsorelaterade utfall om balans råder 
(Karasek et al. 1990). När kraven i arbetet överstiger resurserna och bristande återhämtning 
är närvarande under en längre tid definieras som ohälsosam arbetsbelastning 
(Arbetsmiljöverket, 2015). 

2.5 Arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa 
I dagens samhälle har det blivit allt vanligare med stress som påverkar individen psykiskt. 
Arbetsrelaterad stress uppstår utifrån att krav i arbetet upplevs som pressande, inrymmer 
stressande händelser i arbetet samt överbelastning. På arbetsplatsen möter individen 
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psykologiska arbetskrav som kan utveckla negativa upplevelser och emotioner. Psykologiska 
krav i arbetet relateras vanligen till arbetsrelaterad stress och psykologisk belastning så som 
exempelvis hög arbetsbelastning, tidspress och bristande kontroll. Långvarig arbetsrelaterad 
stress kan utveckla psykiska besvär samt psykisk ohälsa. Tillstånd som vidare kan skapa 
aspekter av nedstämdhet, oro, stress och ångest. Psykisk och psykosocial stress är ofta 
långvarig och kan medföra ett flertal besvär och allvarliga sjukdomar som exempelvis 
utmattningssyndrom samt hjärt- och kärlsjukdomar (Sverke et al, 2016).  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2009) har det psykiska välbefinnandet i Sveriges befolkning 
försämrats sedan 1980- talet. Ökande besvär av stressymtom som ständig trötthet, lätta eller 
svåra besvär av ängslan, oro, ångest samt nackvärk har konstaterats hos befolkningen under 
hela 1990- talet med en topp i början av 2000- talet. Statistik presenteras för män och 
kvinnor i olika åldersgrupper från 16- 84 år. Under 1980-talet uppges besvär av stressymtom 
hos cirka sju procent av Sveriges befolkning, följt av en ökning som år 1995 uppgick till 39 
procent och vidare nådde 82 procent i början av 2000- talet. Därefter har viss tillbakagång 
påvisats hos befolkningen. I arbetsför ålder ökar besvären mer hos yngre än hos äldre. Oro, 
ångest och ängslan är idag vanligast hos kvinnor i åldersgruppen 16- 24 år. Det är en 
åldersgrupp som inte påvisar tillbakagång av besvär utan istället besvär som fortsätter att 
öka.  

Andelen besvär av stressymtom i befolkningen år 2015 uppgick till 61 procent. Det är 
fortfarande den yngsta åldersgruppen 16- 29 år som har mest besvär i jämförelse med äldre 
åldersgrupper. Vanligaste anledningarna till att individer idag upplever sitt hälsotillstånd 
som dåligt förklaras av psykisk ohälsa och värk (Folkhälsomyndigheten, 2016). Eftersom 
både psykisk ohälsa och värk vanligen är stressrelaterade kan samhällets förändringar vara 
en förklaring till den negativa utvecklingen av upplevd stress (Folkhälsomyndigheten, 2009). 

2.6 Restaurangbranschen i Sverige 
Restaurangbranschen omfattar flera olika kategoriindelningar vilka benämns 
Hotellrestauranger, Lunch- och kvällsrestauranger, Snabbmatsrestauranger, 
Kaféer/konditorier, Nöjesrestauranger-, pubar och barer samt Personalrestauranger. Den 
mest förekommande restaurangkategorin utgörs av Lunch- och kvällsrestauranger vilket 
inbegriper traditionella restauranger som utövar bordsservering. Dessa benämns även 
gourmetkrogar och kvarterskrogar (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Inrikeshandel/Omsattning-inom-
tjanstesektorn/6629/6636/Behallare-for-Press/404465/). Antal näringsställen inom 
restaurangbranschen i Sverige var år 2015 totalt 30 817 stycken 
(http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Foretag-per-bransch/). 
Fördelning avseende storlek påvisar småföretag med få anställda, i storleksklassen 0-19 
anställda dominera inom restaurangbranschen (Statistiska Centralbyrån (SCB), 2000). År 
2012 var cirka 111 000 personer anställda inom restaurangbranschen, cirka 51 procent av 
arbetstagarna var män och cirka 49 procent var kvinnor. Huvudsakligen är det unga kvinnor 
och män som arbetar inom branschen, hälften av alla arbetstagare var år 2012 under 30 år. 
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Sett till äldre åldrar är det huvudsakligen män som sysselsätts (SCB, 2014). Arbetet inom 
restaurangbranschen omfattar många yrkesspecialiteter som gemensamt innebär service. 
Serviceyrket innebär främst att ta emot beställningar från gäster, servera mat, dryck och 
förmedla råd i samband. Arbetets mål är att uppnå nöjda gäster vilket förutsätter bra service 
för skapandet av en god upplevelse. För att kunna uppnå nöjda gäster och förmedla 
efterfrågad service krävs samarbete mellan övrig personal sett till verksamhetens olika 
avdelningar, så som kök och bar (http://www.arbetsformedlingen.se/For-
arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkes 
Omrade.aspx%3FiYrkeOmradeId%3D7&sv.url=12.78280711d502730c1800072). 

2.6.1 Psykosocial arbetsmiljö och stress inom Restaurangbranschen  

Sverke et al. (2016) understryker att en obalans mellan hälsosamma och ohälsosamma 
faktorer påvisar en ogynnsam utveckling i arbetslivet. Vanligaste diagnoserna vid nybeviljad 
sjuk- och aktivitetsersättning kopplas till psykisk ohälsa och värk. Arbetslivets krav har ökat i 
samband med det moderna samhällets utveckling vilket särskilt har påverkat arbetstagares 
upplevelse av stress och psykisk ansträngning. Antalet personer som upplever stressymptom 
ökar parallellt med ökad sysselsättning och krav i arbetet, vilket betonar att arbetsmiljön är 
betydande för utveckling av besvär. Chiang, Birtch & Kwan (2010) betonar att balans mellan 
arbete och privatliv är avgörande för förhållandet mellan arbetskrav och utfall av stress. En 
arbetsmiljö som möjliggör balans i livet utgör stödjande resurser för arbetstagaren vilket kan 
bidra till minskad upplevelse av stress i samband med höga arbetskrav. Enligt Sonnentag och 
Zijlstra (2006) behöver arbetstagaren återhämtning vilket är avgörande för läkande och 
uppbyggande processer i kroppen. Sömnen utgör en central motverkande faktor till stress då 
kroppens överanvändning av energi återställs i samband med sömn. Tillräcklig återhämtning 
och god sömn är därför viktigt för arbetstagarens hantering av påfrestningar, även gällande 
förutsättningar för att bevara en god hälsa.  

Enligt Kao et al. (2014) möter servicebranschens arbetstagare flera stressande faktorer 
dagligen på grund av ett arbete som medför möten med människor som kräver anpassning 
både för chefer, ledare, arbetskamrater och gäster. Det är alla fyra aktörer som har olika 
behov, krav eller stöd som vidare ska mötas. Alla kan potentiellt orsaka stressiga 
arbetsförhållanden som utgör utmaningar i arbetet. Arbetet kräver därmed att arbetstagaren 
kan hantera många interna utmaningar, press och stress i utförandet. Servicearbetet i 
restaurangbranschen kan upplevas påfrestande relaterat till tvister, hinder, otydligheter i 
arbetet och krav att handskas med besvärliga och ohövliga gäster. Det är situationer som 
vanligen kan framkalla stress och känslomässiga reaktioner hos arbetstagaren. Belägg finns 
för att social stress inom servicemiljön utgör allvarlig stress och därmed anses arbetstagare 
inom servicebranschen vara en särskilt sårbar grupp.  

Petree, Broome och Bennett (2012) beskriver att arbetsrelaterad stress generellt inkluderar 
strikta tidsgränser, överbelastning och begränsat stöd från ledningen. Särskilda 
stressfaktorer inom restaurangverksamheter omfattar hektiska arbetspass, tung 
arbetsbelastning och missnöjda kunder. Restaurangbranschen utgör ofta ett första jobb för 
unga arbetstagare vilket medför ytterligare utmaningar med att finna balans mellan arbete 
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och privatliv. Erfarenhet anses bidra till lärdomar och därmed bättre förutsättningar för 
hantering av arbetskrav och övriga aspekter i livet. Unga arbetstagare upplever därför ofta en 
betydande arbetsrelaterad stress. Seibt, Sybe, Spitzer, Hunger och Rudolf (2015) påtalar att 
arbetet inom hotell- och restaurangverksamheter vanligen består av skiftarbete, cirka 67 
procent av arbetstagarna har sina arbetspass på kvällstid, nattetid och helger. Ytterligare 
centrala egenskaper inkluderar tillfälliga anställningskontrakt, oregelbundna arbetstider, ofta 
exkluderande raster och en utsatt ekonomisk situation. Vanligt är hög personalomsättning, 
genomsnittlig anställningstid är två till tre år. Skiftarbete är förknippat med flera hälsorisker, 
bland annat har samband påvisats med mag- tarmsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. 
Arbetet medför en obalans i människans biologiska rytmer vilket anses vara en väsentlig 
orsak. Konsumtion av måltider uteblir ofta eller intas oregelbundet. Ogynnsamma 
näringsbeteenden som sker i samband med skiftarbete har en stor betydelse för 
hälsoproblem. 

Jung och Yoon (2014) beskriver att restauranganställdas arbetssysslor i synnerhet innebär 
kontakt med gäster och förmedla efterfrågad service. Det kräver att känslor och uttryck som 
passar för situationen ska tillämpas av arbetstagaren vilket kan kräva extra återhållsamhet 
och kontroll över faktiska känslor i en situation. Att anpassa egna känslor utifrån gästens 
krav kan upplevas som påfrestande vilket ofta är stressrelaterat. Vidare kan långvarig 
upplevd stress leda till psykologiska tillstånd och känslomässig utmattning.  

Trivsel på arbetsplatsen påvisas påverka arbetstagares prestation. En arbetstagare som trivs 
kommer genomföra ett mer kreativt och produktivt arbete. Vidare har ett samband påvisat 
att arbetstagare som trivs med sitt arbete, sina arbetskamrater och chefer också kommer 
förmedla en mer tillfredställande service till gästen enligt Jung och Yoon (2013). 

2.7 Förebyggande arbete och Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för verksamhetens 
arbetsmiljö och har följaktligen ett flertal lagar och regler att efterfölja. Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö påtalar vikten av ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som en naturlig del i arbetet. Det finns regler som säger att en 
arbetsmiljöpolicy ska finnas och tillämpas på varje arbetsplats. Arbetsgivaren ska 
regelbundet undersöka, göra riskbedömningar för verksamheten, vidta åtgärder och följa upp 
risker i arbetsmiljön varje år. Arbetsgivaren ska införa mål för den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön för att öka verksamhetens förmåga att förebygga ohälsa och uppnå en 
tillfredställande arbetsmiljö. För ett framgångsrikt arbete gentemot målen är en 
grundläggande förutsättning att målen förankras på samtliga verksamhetsnivåer. Från 
högsta ledning till verksamhetens underordnade nivåer. Målen kan omfatta att exempelvis 
stärka och förbättra ledarskap, samarbete, kommunikation, delaktighet, inflytande och 
lärande. Arbetsgivaren ska försäkra att chefer och arbetsledande personal har tillräckliga 
kunskaper om hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling ska hanteras 
och förebyggas på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarnas, chefernas och arbetsledande 
personals skyldighet att arbetsuppgifter och kompetenser som tilldelas arbetstagarna 
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anpassas till arbetstagaren och inte orsakar ohälsosam arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 
2015). Undersökning av arbetsförhållanden bör ske genom skyddsronder, personalmöten och 
enskilda samtal. Finns brister i befintlig kompetens inom verksamheten för att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska bli korrekt utfört eller gällande arbetsanpassning samt 
rehabilitering ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller liknande sakkunnig hjälp. 
Företagshälsovården är en betydande resurs som ofta är nödvändig för att undersöka och 
bedöma fysiska-, psykiska och sociala risker. Det är viktigt att god insikt finns gällande hur 
människor reagerar i olika situationer och medvetenhet för hälsomässiga effekter av 
exempelvis övertid och hög arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2001).  

Tremblay, Fernet, Lavigne och Austin (2015) belyser vikten av ett ledarskap som underlättar 
arbetet genom att stödja, stärka och uppmuntra arbetstagaren i sitt arbete. Chefer ska ha 
tillräcklig kompetensen och hjälpa sina arbetstagare att uppnå goda prestationer i arbetet 
genom att tillhandahålla med aktuella resurser, så som exempelvis stöd och feedback. 
Ledarskapet bör inrymma förutsättningar till regelbunden dialog på arbetsplatsen för att 
uppmärksamma behov och risker.  

Arbetsmiljöfrågor har påvisats ha låg prioritet inom hotell- och restaurangbranschen. 
Särskilt små företag har tydliga brister i kompetens gällande risker, åtgärder och hur ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete ska drivas. Trots det anlitar småföretag företagshälsovården 
mindre jämfört med andra arbetsgivare. Ofta anses en bristande ekonomi vara ett hinder för 
tillämpning av arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare och chefer förstår inte sitt arbetsgivaransvar, 
vissa anser att det är arbetstagarens ansvar att vara aktsam och inte utsätta sig för risker. Det 
har påvisats att småföretag faktiskt kan arbeta systematiskt mot risker som vidare kan gynna 
företaget. Det betonas att mer tid och uppmärksamhet från arbetsgivare samt chefer skulle 
kunna öka arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete och därmed påtagligt förbättra 
arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2013).  

2.8 Teoretiskt ramverk  

2.8.1 The Job Demands- Resources Model 

Arbetskrav- och resursmodellen (The Job Demands- Resources Model (JDR Model) är en 
modell som år 2001 introducerades av Demerouti med kollegor. Modellen har vunnit 
popularitet utifrån att ett flertal empiriska studier har tillämpat modellen för olika 
yrkesgrupper. Olika yrken medför variationer och särskilda riskfaktorer för stress i arbetet. 
Tanken med JDR Model är att förmedla ett övergripande ramverk som passar att applicera i 
olika sorters arbetsmiljöer oberoende av vilka sorters krav och resurser som arbetet 
innehåller, relaterat till ett perspektiv på utmattning och engagemang. Modellen betonar att 
arbetskrav och resurser ofta är negativt relaterade. Det finns ett samband mellan arbetskrav 
och resurser som påvisar att en hög grad av resurser i arbetet, kan minska negativa effekter i 
samband med ett arbete som ställer för höga krav. Modellen visar att arbetskrav främst 
förknippas med ohälsa så som utmattning, till skillnad från resurser som har en omvänd 
positiv effekt. Arbetets resurser kan istället fungera som stödjande och motiverande faktorer. 
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Huvudeffekten av krav och resurser i arbetet belyses genom JDR Model där samspelet mellan 
faktorerna förklaras som centrala för vilka stressreaktioner som kan utvecklas. Empiriska 
studier visar på starka bevis som går i linje med innebörden av JDR Model, som påvisar att 
arbetsförhållanden gällande krav och resurser orsakar två processer, en som kan leda till 
ohälsa och en som kan skapa engagemang (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 
2001). Modellen anses passande för studiens syfte relaterat till huvudsakligt fokus på effekter 
av krav och resurser i arbetet vilket är övervägande återkommande i studiens resultat och 
centrala faktorer inom psykosocial arbetsmiljö samt stress. 

 

 

Figur 1: The Job Demands- Resources Model (Demerouti et al, 2001).  

2.9 Problemformulering 
Arbetslivets krav har ökat i samband med utvecklingen av det moderna samhället vilket har 
påverkat arbetstagares upplevelse av stress och psykisk ansträngning. Dagens arbetsliv 
påvisar att psykosociala arbetsmiljöproblem ökar. Restaurangbranschens arbete medför ett 
flertal stressande faktorer och betonas utgöra en allvarlig social stress. Arbetstagare inom 
restaurangbranschen anses därmed vara en särskilt sårbar grupp. Generellt påpekas 
arbetsmiljöfrågor vara av låg prioritet inom branschen. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur psykosocial arbetsmiljö och stress upplevs hos 
arbetstagare inom restaurangbranschen. 

3.1 Frågeställningar 

• Vilka upplevelser finns av den psykosociala arbetsmiljön och stress? 

• Hur upplever arbetstagarna den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för hälsa? 

• Hur upplever arbetstagarna att arbetsgivaren arbetar för att förebygga ohälsa? 

4 METOD  

4.1 Metodval 

Val av studiens metod bestämdes utifrån syftet för denna studie som var att undersöka hur 
psykosocial arbetsmiljö och stress upplevs hos arbetstagare inom restaurangbranschen. Då 
syftet strävar efter att undersöka upplevelser ansågs kvalitativ ansats vara passande för 
studiens genomförande. En grundläggande utgångspunkt för angreppssättet innebär att 
skapa förståelse och tolka människors sociala verklighet. Det sker genom ett perspektiv på 
deltagarnas upplevelser samt erfarenheter av olika situationer. För att utförandet skulle vara 
möjligt att genomföra ansågs därmed en kvalitativ ansats med kvalitativa intervjuer som 
passande (Bryman, 2011).  

4.2 Urval 
Ett målinriktat urval användes för rekrytering av intervjupersoner till studien, vilket skapar 
förutsättningar att finna personer som anses lämpliga för att kunna besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Inför rekrytering ställdes därmed några krav som personerna skulle 
uppfylla för att kunna delta i studien (Bryman, 2011). Kraven innebar att personerna skulle 
vara anställda inom restaurangbranschen, arbeta inom verksamhetens restaurangavdelning 
med servering, ha en arbetsmängd som motsvarar heltid samt varit anställda i minst cirka ett 
år. Det första steget i rekryteringsprocessen genomfördes via samtal med restaurangchefer 
till nio olika restaurangverksamheter. Samtalen innefattade en inledande beskrivning 
gällande studiens syfte för att förmedla förståelse kring processen. Chefernas intresse och 
medgörlighet undersöktes för att vidare kunna komma i kontakt med deras serviceanställda. 
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Det resulterade i att cheferna som visade engagemang för studien bad att få återkomma med 
svar efter vidare kommunikation med deras anställda. Ungefärlig tid för återkoppling 
planerades in. Ett missivbrev (Bilaga A) skickades till cheferna efter överenskommelse, 
brevet skulle vidarebefordras brevet till deras anställda. Återkoppling från cheferna 
resulterade i förslag och kontaktuppgifter till fem serviceanställda som uppfyllde kraven för 
studien och visade intresse att delta. Planering av intervjuerna genomfördes genom 
telefonsamtal till intresserade serviceanställda, deras vetskap om studiens syfte och innebörd 
undersöktes i samband och om missivbrevet beaktats. Därefter bokades intervjuerna in. 
Intervjupersonerna bestod av fyra kvinnor och en man, var mellan 22 och 36 år gamla med 
en yrkeserfarenhet som omfattar cirka ett till femton års erfarenhet. 
Restaurangverksamheterna som utgjorde intervjupersonernas arbetsplatser var i enlighet 
med Statistiska Centralbyråns (2016) benämning två stycken hotellrestauranger och tre 
lunch- och kvällsrestauranger. 

4.3 Datainsamling och databearbetning 

Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide 
(Bilaga B) skapades och utgjorde stöd vid intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden formades 
utifrån studiens syfte och frågeställningar med specifika teman som berördes under 
intervjuerna. Vanligen följs intervjuguidens utformning vid intervjuerna, dock är det inte 
nödvändigt och flexibilitet kan utövas vid behov av anpassning. Uppmärksamhet ska finnas 
på vad intervjupersonen säger och intressanta aspekter som uppkommer ska följas upp 
relaterat till studiens syfte. Huvudsakligen användes öppna frågor där intervjupersonerna 
fick möjlighet att utforma svaren på eget sätt. I en semistrukturerad intervjuguide finns det 
utrymme för följdfrågor vilket applicerades under intervjuerna (Bryman, 2011).  

Vid utformning av intervjuguiden skapades teman relaterade till studiens syfte och tre 
frågeställningar. För inledning av intervjuerna utformades bakgrundsfrågor. Vidare 
utvecklades intervjufrågor utifrån frågeställningarnas teman gällande upplevelser kring 
psykosocial arbetsmiljö och stress, upplevelser av den psykosociala arbetsmiljöns betydelse 
för hälsa och upplevelse av hur arbetsgivaren arbetar för att förebygga ohälsa. För att 
kontrollera intervjuguidens utformning och funktion genomfördes en pilotintervju. Inga 
större justeringar genomfördes i intervjuguiden efter pilotintervjun, enbart förtydligande 
formulering av en följdfråga under första temat.  

Varje intervju genomfördes enskilt med vardera intervjuperson. Två intervjuer genomfördes 
på intervjupersonernas arbetsplatser i avskilda rum, som försäkrade att ingen annan kunde 
höra samtalet och väl åtskilt från möjliga störningsmoment. Intervjuer med tre 
intervjupersoner genomfördes på tre olika caféer som för intervjupersonerna upplevdes bidra 
med en trygg och bekväm miljö. Intervjuplatserna på caféerna valdes med grund i att vara så 
lugna och avskilda som möjligt.  

Samtliga intervjuer ljudinspelades med hjälp av en mobiltelefon för att vidare transkriberas 
och omvandla ord till text. Ett intresse vid kvalitativ forskning är vanligen att se till vad och 
hur intervjupersonerna berättar om sina upplevelser och erfarenheter. Betydande är att 



12 

ordagrant transkribera inspelat material för att inte riskera misstolkning (Bryman, 2011).  
Alla intervjuer pågick mellan 50- 60 minuter som resulterade i ett transkriberingsmaterial på 
37 sidor. En intervju transkriberades samma dag som intervjun genomfördes, övriga 
intervjuer transkriberades en till två dagar efter genomförandet. 

4.4 Analys 

Innan en kvalitativ innehållsanalys påbörjas är en grundläggande fråga att besluta om 
analysen ska fokusera på ett manifest eller latent innehåll. Ett manifest innehåll innebär att 
fokusera på vad texten säger och beskriva det synligt uppenbara. Det genomfördes via en 
analysprocess som började med genomläsning av transkriberade intervjuer för att skapa en 
förståelse och ett helhetsperspektiv. Vidare markerades delar av texten som påvisade 
antingen likheter eller skillnader hos intervjupersonerna. Meningsbärande enheter som 
ansågs relevanta utifrån studiens syfte markerades i textmaterialet. Det innebär meningar 
eller stycken som i deras sammanhang och innehåll relateras till varandra. Vidare 
kondenserades meningsbärande enheter vilket innebär förkortning av meningen och enbart 
bevara det väsentliga. Utifrån varje meningsbärande enhet och kondensering skapades en 
kod som består av ett eller flera förklarande ord. Koden utformas med hänsyn till 
meningsenhetens kontext. Koderna sammanförs till övergripande underkategorier som 
slutligen utgör skapandet av kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Transkriberat 
material analyserades flera gånger utifrån en frågeställning i taget. När alla frågeställningar 
var analyserade framkom tre kategorier och tio underkategorier som resultatet vidare 
presenteras utifrån. 

Tabell 1: Manifest innehållsanalys med två exempel på meningsbärande enheter, kondenserade 
meningsbärande enheter, koder, underkategorier samt kategorier.   

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det har dragits 
in på personal 
och jag har hållit 
på att stressa 
ihjäl mig. Just 
för att hela tiden 
nå toppen och 
för att spara 
pengar, men jag 
får ingenting 
tillbaka för det.. 

Dragits in på 
personal, 
stressa ihjäl 
mig, spara 
pengar, får 
ingenting 
tillbaka 

Personal-
nedskärningar 
leder till stress 

Arbeta i 
restaurang- ett 
stressigt arbete 

Restaurang-
verksamheternas 
rådande arbets- 
förhållanden  
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Jag behöver 
mindre stress på 
jobbet, ofta kan 
jag känna när 
jag kommer 
hem att jag är 
helt slut. Så om 
jag skulle vilja 
hitta på 
någonting på 
min fritid så 
känner jag oftast 
att jag inte orkar 
det.. 

Behöver mindre 
stress på jobbet, 
när jag kommer 
hem är jag helt 
slut, orkar inte 
hitta på något 
på fritiden 

Behov av 
mindre stress 
och mer 
återhämtning 

Upplevelser av 
obalans mellan 
arbetskrav och 
övrigt liv 

Betydelsen av 
balans mellan 
krav i arbetet 
och övrigt liv 

 

4.5 Kvalitetskriterier  
För att säkra kvaliteten för studien togs det grundläggande bedömningskriteriet 
tillförlitlighet i beaktning vid genomförandet. Tillförlighetskriteriet består av delkriterierna 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera vilka blev 
en utgångspunkt för kvalitetssäkringen. Studiens trovärdighet bestäms utifrån hur 
verklighetstroget befintligt resultat presenteras av intervjuaren. Överförbarhet omfattar 
huruvida resultatet kan användas i andra sammanhang eller för liknande grupper. Studiens 
pålitlighet inrymmer att säkerhetsställa att forskningsprocessens olika delar är relevanta för 
studiens syfte och genomförs riktigt. Enligt kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera 
innebär att forskaren försöker säkerställa den objektivitet som är möjlig att ha inom 
kvalitativa studier, med insikt kring att det finns svårigheter att vara fullständigt objektiv 
(Bryman, 2011). Denscombe (2009) påtalar att det är viktigt att ha ett öppet sinne vid 
kvalitativa studier. En forskare har alltid ett eget perspektiv av det som avses studeras och 
ibland finns även ytterligare medvetenhet och förförståelse kring ett särskilt område. Därför 
är det viktigt att analys av data sker utan förutbestämda betraktelsesätt samt att redogöra för 
om förförståelsen kan ha påverkat studiens resultat.  

4.6 Etiska aspekter 
Grundläggande forskningsetiska principer benämns informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical 
Association General Assembly, 1964). Principerna används vid forskning av människor och 
har beaktats för studiens genomförande. Utifrån informationskravet informerades berörda 
personer gällande studiens syfte, tillvägagångssätt samt frivilligt deltagande. Enligt 
samtyckeskravet framfördes att intervjupersonerna har egen bestämmanderätt över 
deltagandet vilket alltid kan avbrytas vid behov. Konfidentialitetskravet medför att personer 
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och uppgifter som berörs av studien behandlas med konfidentialitet. Uppgifter om enskilda 
personer används enbart för studiens ändamål, dock kan slutresultatet av studien användas i 
andra sammanhang enligt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Samtliga forskningsetiska 
principer presenterades i ett missivbrev som restaurangchefer och intervjupersoner tog del 
av. Vid intervjuerna påmindes intervjupersonerna om studiens syfte och innebörden av 
etiska principerna för att skapa trygghet. Innan intervjuerna började spelas in fick 
intervjupersonen en ytterligare förfrågan och möjlighet att påvisa samtycke eller ej. Alla 
intervjupersonerna visade samtycke.  

5 RESULTAT 

5.1 Restaurangverksamheternas rådande arbetsförhållanden  

5.1.1 Ett stressigt arbete inom restaurangverksamheterna  

Arbetstagarna beskriver att serviceyrket inom restaurangbranschen generellt innebär stress, 
det påtalas kräva stresstålighet för att klara av arbetet. Olika former av stress betonas och att 
intensiv stress ibland sker periodvis. Arbetets mest intensiva stress sker när restaurangen är 
öppen för gäster. Vissa dagar innebär mindre stress än andra dock finns stress alltid 
närvarande och det beskrivs vara en sådan arbetsmiljö. Gäster, arbetskamrater och kunder är 
ofta i rörelse och kräver uppmärksamhet eller hjälp, och arbetet innebär generellt mängder 
av praktiska moment som ska hinna genomföras. Arbetet blir ofta avbrutet vilket upplevs 
som stressande.  

Stress upplever man varje dag, det finns ju dem dagar som är mindre stressiga men det är 
fortfarande stressigt. Det är ju en sådan arbetsmiljö, det liksom kommer och går folk hela 
tiden och även om det kanske inte är folk så är det massa annat som ska göras. Så det är alltid 
stress (IP3).  

När restaurangen är öppen och service sker upplever arbetstagarna arbetet som extremt 
stressigt. Arbetsuppgifterna medför höga krav där serveringspersonalen måste kunna 
hantera flera uppgifter samtidigt under ett mer eller mindre högt tempo och tidspress. Det 
beskrivs som en speciell stress relaterat till att arbetstagaren måste hållas effektiv och se till 
att arbetsuppgifter genomförs direkt och korrekt. Gästerna måste få sin dryck, sin mat, 
maten ska hållas varm och ständig närvaro krävs i restaurangen. Därmed finns inget 
utrymme för att vänta eller gå iväg en stund, allt går i ett. Arbetstagaren måste vara 
uppmärksam, kunna ta egna initiativ och ha anpassningsförmåga för vad som händer eller 
efterfrågas från gästen och omgivningen.  
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Det är överlag väldigt stressigt under sittningarna när gästerna är här, maten ska fram nu, den 
ska vara varm, den ska vara perfekt. Du ska le, du ska vara snabb, du ska kunna allt och sen 
kan det hända något plötsligt och du måste ställa om direkt och anpassa dig. Just att möta 
människor och vara flexibel med ett leende på läpparna (IP1).  

5.1.2 Arbetstagarnas riskfaktorer för ohälsa  

Flera intervjupersoner framhåller tydligt att arbetspassen ofta inkluderar långa arbetspass 
och övertidsarbete. Arbetstagarna beskriver att en arbetsvecka ofta överstiger 40 timmars 
arbete och kan emellanåt uppgå till 55- 60 timmar i veckan. Arbetspassen inrymmer viss 
variation beroende på om det är vardag eller helgdag. Arbetet är mer intensivt på helger och 
restaurangerna har ofta förlängda öppettider jämfört med vardagar. Arbetstagarnas 
arbetsförhållanden skapar svårigheter för regelbunden och tillräcklig sömn.  

Säg att det är en vardag, då börjar du kl 9 och slutar, restaurangen stänger kanske, vi har ingen 
exakt utsatt tid men du kanske går därifrån när du är klar med allting runt kl 23- 23.30. Sen 
om det är helg då kanske du börjar kl 11 och slutar vid 02.30 på natten (IP3).  

Arbetstagarna betonar personalbrist som vanligt under arbetspassen vilket leder till 
svårigheter att genomföra god service. Det kan resultera i att en person blir tvungen att 
genomföra vad som egentligen motsvarar två personers arbete. Arbetets genomförande blir 
en ständig balansgång och prioritering för vad som är viktigast för stunden. Arbetstagarna 
blir tvungna att ge otillräcklig service för en gäst för att också hinna ta hand om en annan. 
Brister påvisas också gällande återhämtning, raster eller matstunder är sällan schemalagda 
och blir ofta åsidosatta. Flera arbetstagare beskriver att måltider ständigt finns i åtanke och 
tanken är att matpauser ska ske i omgångar. Restaurangens kockar förbereder vanligen mat 
till serveringspersonalen, dock råder problem att lyckas hinna äta vilket gör att det antingen 
glöms bort eller inte prioriteras. Arbetstagarna får ofta inta maten på stående fot eller ta 
något onyttigt i farten för att överhuvudtaget få någon mat under arbetspasset.  

Det är ju framförallt långa arbetspass, hektiska arbetspass, att man är för få i personalen vilket 
ibland blir att en person får göra två personers arbete egentligen. Sen det här att man inte får 
ett break i sitt arbetspass utan du kör på i princip tills det är slut. Du får liksom ingen rast för 
att gå iväg, äta och bara vara en stund (IP4).  

5.1.3 Gästernas påverkan 

Arbetstagarna beskriver att gäster påverkar deras stress under ett arbetspass och hur det 
följaktligen påverkar deras mående. En arbetsdag med många gäster medför intensiv stress 
bara utifrån ordinarie arbetsuppgifter. Om gästerna har förståelse för deras stressiga 
arbetsförhållanden eller inte, påtalas som centralt för arbetstagarens stresshantering. En 
arbetstagare beskriver att ett stressigt arbetspass som består av trevliga gäster kan upplevas 
hur kul som helst och motiverande, till skillnad från en kväll som inrymmer mindre 
uppskattande gäster blir jobbig. 
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En stressig kväll med trevliga gäster kan vara hur kul som helst fast man nästan jobbar livet ur 
sig, men en annan kväll kan vara hur jobbig som helst bara för att man råkar få fel sorts gäster 
(IP5).  

Enligt arbetstagarna innebär deras yrke att hålla god ton, skapa glädje och trivsel för 
gästerna. Det är inte ovanligt att gästerna beter sig illa och är ohövliga gentemot 
arbetstagarna. Arbetstagarna måste i sådana situationer försöka att inte ta fasta på gästernas 
otrevligheter och fortsätta förmedla en god service, något som upplevs vara jobbigt och 
krävande. Deras serveringsyrke medför att representera restaurangen vilket omfattar att vara 
en nyckelperson som ska lösa rådande problem vilket ofta placerar arbetstagaren i utsatta 
situationer. 

Sådana kunder som kommer in och inte uppskattar det vi gör och mer är ute efter att bråka. 
Det vet jag ju inte men som är ute efter att trakassera, säga elaka kommentarer. Då blir det ju  
såhär att ”nej men varför står jag här!? Man känner sig lite värdelös. Som det här typiska ”jag 
betalar din lön!”, så det negativa är väl dem kunder som trycker ner en (IP2).  

Arbetssituationerna påverkar arbetstagarna negativt och det beskrivs vara svårt att förbise 
negativ feedback trots att positiv feedback är övervägande. Arbetstagarna uttrycker att gäster 
som är nöjda, uppskattar deras arbete och visar tacksamhet samt beröm skapar motivation 
och glädje. Då upplever arbetstagarna att slit och stress inom arbetet faktiskt är värt något.  

Det gör ju så mycket när man får berömmet, när man slitit från morgon till kväll och känner 
sig jätte trött. Så får man höra från gästerna att ”gud vilken fantastisk kväll”, då blir man ju 
glad och då blir det ju liksom värt det (IP1).  

5.1.4 Erfarenhet är avgörande 

Arbetstagarna beskriver att restaurangbranschen innebär ett intensivt omväxlande arbete 
som kräver anpassning och förmåga att hantera stress. Utifrån mötet med människor ställs 
också höga krav på arbetstagaren som kräver ständig flexibilitet. Arbetstagare med längre 
arbetslivserfarenhet betonar sin erfarenhet som något avgörande och stärkande relaterat till 
förmågan att hantera stress i restaurangbranschen. En acceptans för arbetssituationen har 
utvecklats och skapande av struktur. Det anses minska stressen och skapar möjlighet att göra 
det bästa av situationen. Det påtalas vara meningslöst att stressa upp sig vilket enbart 
förvärrar situationen. Arbetstagarna upplever fortfarande stress trots erfarenhet och 
påverkas negativt dock inte i samma grad. Utifrån deras erfarenheter betonas erfarenhet 
gällande unga som inte haft förmåga att hantera stressen vilket har resulterat i 
upplösningstillstånd av gråt och skakningar.  

Min erfarenhet, just att man är bekväm i sin roll och vågar lita på att man klarar av jobbet. Det 
kommer ju också av erfarenhet. Sen det här med självförtroendet, man ser många yngre 
människor som kommer och jobbar som blir stressade i någon situation och man själv tänker 
att ”nej men det är ingen fara” (IP5).  
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5.1.5 Arbetskamraten som stödjande resurs 

Arbetstagarna betonar arbetskamrater som särskilt viktiga för att trivas, må bra och få energi 
på arbetet. Arbetet skulle upplevas vara mer lidande om det inte fanns god sammanhållning 
mellan arbetskamraterna. När arbetstagare är glada, skrattar och skojar tillsammans under 
service når det fram till gästen och präglar servicens kvalitet. Arbetskamrater agerar stöd för 
varandra under stressiga och krävande situationer som uppkommer i samband med arbetet. 
Eftersom arbetet ofta innebär långa arbetspass skapas nära relationer och medkänsla för 
varandra. Arbetstagarna betonar att det är avgörande för att orka med arbetet och kämpa 
vidare.  

Vi ställer upp för varandra i arbetet och vi alla är ju liksom i samma situation och känner 
väldigt likadant kring dem här jobbiga situationerna som uppstår. Så vi gör ju allt för att hjälpa 
varandra och det tycker jag är skönt, det gör mycket för att man ska orka (IP4).  

Att arbetskamrater agerar stöd för varandra betraktas vara särskilt viktigt i situationer som 
inbegriper risk att drabbas av ohälsa. En arbetstagare som upplever ett utmattande tillstånd 
menar att arbetskamraternas stöd och empati är avgörande för hälsotillståndet. 

Om man är nära kollegor tycker jag att man ska ha ett samvete att ställa upp för varandra men 
det är inte alltid det fungerar så. Jag måste nog framförallt börja tänka på mig själv, det vet jag 
om.. hade jag inte haft dem här bra kollegorna så skulle jag nog inte vara kvar (IP2).  

5.2 Betydelsen av balans mellan krav i arbetet och övrigt liv 

5.2.1 Upplevelser av obalans mellan arbetskrav och övrigt liv 

Arbetstagarna upplever mer eller mindre ett arbete med höga arbetskrav och otillräcklig 
återhämtning. Svårigheter finns kring att koppla av och släppa arbetet på grund av att det 
består i tankarna. Ett behov av mindre stress på arbetsplatsen betonas för att kunna njuta 
och ta vara på sin lediga tid. Arbetstagarna menar att en vilja ofta finns kring att göra något 
roligt, exempelvis träffa vänner. Dock sker inte det särskilt ofta på grund av att arbetet bidrar 
till trötthet, orkeslöshet och utmattning. Det påtalas av arbetstagare att det enligt 
schemaläggning finns utrymme för ledighet trots att övertidsarbete sker. I samband med att 
arbetets kvälls- och helgarbete medför svårigheter för avslappning efter ett hektiskt 
arbetspass, skapas dygnsförskjutning och fritiden innebär istället återhämtning och 
bristande tid finns därmed för nöjen. 

Jag behöver mindre stress på arbetsplatsen, ofta kan jag känna när jag väl kommer hem från 
jobbet att jag är helt slut i kroppen. Så om jag skulle vilja hitta på någonting på min fritid, som 
att göra något med mina kompisar eller ja vad som helst så känner jag oftast att jag inte orkar 
det. För jag är så trött, jag är utmattad av mitt jobb (IP4). 
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En arbetstagare berättar att arbetet nästintill kräver ständig tillgänglighet även under ledig 
tid vilket ofta påverkar fritiden. Uppkommer ett samtal från arbetet för behov av hjälp offras 
ofta arbetstagarens lediga tid. Arbetstagaren uttrycker närvarande prestationskrav och 
svårigheten att säga nej vilket ofta utnyttjas. Rådande obalans gällande arbete och övrigt liv 
påtalas även blockera för relationer. Det påtalas vara svårt att finna en balans mellan arbete 
och privatliv vilket gör att det är svårt att få förhållanden att fungera. 

Jag måste bli bättre på att ta ansvar över min lediga tid. Jag måste se till att vara ledig, man 
kan ju inte vara tillgänglig 24-7. Det har jag sagt till mig själv att ”då är inte det här ett jobb för 
mig, då passar det inte mig” (IP2).  

5.2.2 Negativ påverkan av obalans mellan krav i arbetet och bristande resurser 

Flera arbetstagare upplever stress på grund arbetet och att det påverkar deras hälsa i 
markant. Generellt beskrivs arbetet som väldigt påfrestande. Arbetstagarnas redogörelser för 
arbetet belyser arbetsuppgifter som innebär hög arbetsbelastning med högt tempo, långa 
arbetspass, bristande utrymme för rast och måltider. Vidare betonas arbetskrav gällande 
ständig planering och ha nästa praktiska moment hållandes i huvudet för flexibelt och 
effektivt arbete. Arbetstagarna menar stressen som uppkommer vid överbelastande arbete är 
både fysiskt- och psykiskt jobbigt. Det poängteras att personalbrist och tidsbrist för arbetets 
krav ofta resulterar i ett otillräckligt genomförande vilket arbetstagarna understryker 
påverkar deras mående negativt. Tillgängliga resurser beskrivs därmed vara otillräckliga 
vilket resulterar i dålig service och emellanåt upplevd skamkänsla inför gäster. Vidare 
utvecklas inre oro hos arbetstagarna för att arbetsdagen ska gå dåligt eller att något kommer 
gå fel. 

När man är på väg till jobbet så har man ångest över hur kvällen slutar; ”kommer det gå bra 
eller kommer det gå dåligt”. Det är ju den stressen att man ska behöva må dåligt till och med 
innan man är på jobbet. Det är ju nästan det värsta, du går och hoppas innerligt på att det ska 
vara lite gäster för att du ska kunna göra ett bra jobb. Så ska det ju inte behöva vara, man ska 
ju inte behöva ha ångest för att gå till jobbet (IP4).  

Ibland uppstår stressiga situationer som arbetstagaren upplever vara svårhanterliga vilket 
resulterar i ilska, frustration och ett behov av att gå undan och ge utlopp för sina känslor. 
Flera arbetstagare uttrycker att fysisk- och psykisk utmattning mer eller mindre alltid finns 
närvarande. Arbetstagarna menar att detta medför ständig trötthet, irritation, dåligt tålamod, 
huvudvärk, nedstämdhet och bristande motivation. En av arbetstagarna beskriver att glädjen 
upphör och reagerar på egen beskrivning vid tillfället och uttrycker risk för utbrändhet. 

Jag kan väl uppleva att jag inte känner någon motivation. Jag tycker att när det känns som 
värst så kan jag känna att mycket liksom känns meningslöst. Det känns, om man ska hård dra 
det, som att man bara äter, sover och jobbar och så går det runt sådär hela tiden. Det känns ju 
inte så innehållsrikt som liv kanske (IP3).  
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Arbetstagarna beskriver att avsaknad av raster och mat är en bidragande faktor till ständig 
trötthet. Det påtalas som påfrestande med oregelbundna arbetstider och mattider som ibland 
innebär att äta på stående fot. Ett behov av återhämtningspauser betonas. 

Jag tror det påverkar mig jätte mycket, jag har gått ner väldigt mycket i vikt. Alltså jag äter 
inte, och jag älskar mat. Men jag hinner inte äta.. (IP2). 

5.3 Betydelsen av förebyggande arbete och ledarskap inom 
restaurangverksamheterna 

5.3.1 Bristande variationer i det förebyggande arbetet 

Intervjupersonerna ger en varierad bild gällande det förebyggande arbetet. Det berättas att 
arbetsgivarens arbete för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen omfattar olika former av 
möten. Främst påtalas driftmöten som innebär att all personal får en överblick och planering 
av det dagliga arbetet och dess utförande. Variationer finns kring när dessa möten sker och 
hur, vilket innefattar allt från ett försök varje vecka till ett par tre gånger i halvåret. Mötena 
möjliggör delaktighet i arbetet vilket uppfattas som positivt. Individuella utvecklingssamtal 
påtalas i liten grad, främst anges att andra samtal vanligen sker vid sidan av formella möten 
när behov råder. En annan arbetstagare berättar om förbättringar det senaste året som 
involverar utbildningar gällande värderingar och ledarskap. Kurser gällande teamwork och 
teambuilding har gjorts tillgängliga som arbetstagaren upplever som positiva verktyg inom 
verksamheten. Några arbetstagare anger att inget förebyggande arbete sker. 
Personalaktiviteter anordnas emellanåt som ett försök att balansera arbetet. 

Vi har ju kontinuerliga möten där alla är delaktiga. Sen försöker vi ju ha en gång i veckan eller 
varannan vecka, att man i alla fall sitter och äter lunch tillsammans och har man någonting 
kan man ta upp det då. Det är främst kring detaljarbetet för att få det dagliga arbetet att rulla 
på (IP5). 

5.3.2 Chefens påverkan  

Variationer påvisas gällande arbetstagarnas arbetsgivare och chefer. Några arbetstagare är 
mer eller mindre nöjda med chefens prestationer och upplever att positiva aspekter är 
övervägande. Nya chefer påtalas utifrån ett byte på grund av problem samt utbrändhet. Deras 
nya arbetsgivare är engagerade och på olika sätt närvarande i arbetet. Arbetstagarna märker 
tydligt att arbetsgivarna vill förbättra arbetsmiljön, särskilt utveckling och stöd har 
förbättrats. Upplevelser finns av att nya chefer verkligen ställer upp, ger ökat stöd och hjälp. 
Det har resulterat i bättre mående och möjligheter att hantera samt utföra ett krävande 
arbete bättre. 
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Hen är så flexibel, alltid här och kan hjälpa oss om det är någonting. Hen bryr sig väldigt 
mycket, lyssnar och tar till sig och gör någonting åt saken. Det betyder jättemycket för oss 
(IP2). 

Flera brister påtalas hos chefer och resurser som erhålls upplevs vara otillräckliga gentemot 
arbetets krav. Kommunikation och stöd från cheferna anses bristfälliga. Arbetstagarna menar 
att arbetsgivaren inte lyssnar, är oengagerad och inte tar problem som framförs på allvar. 
Flera försök och påtalande om befintliga problem har gjorts från arbetstagarnas sida dock 
utan respons eller förbättringsåtgärder. En arbetstagare berättar att chefen inte har någon 
yrkeskunskap- och erfarenhet vilket resulterar i bristande förståelse och felaktigt fokus. I 
samband med låg närvaro vid hektiska arbetstimmar och brist lyhördhet till sina anställda 
utvecklas inte chefens kunskaper. Lösningar på problem blir sällan särskilt bra på grund av 
okunskap vilket medför att arbetstagarna upplever chefen som en ytterligare belastning. 

Vår kommunikation är inte särskilt bra och det känns som man själv blir utmålad som en 
gnällig person eftersom det är ju alltid samma saker man tar upp varje gång. Det här med 
stressen och att man känner att man inte kan göra ett bra jobb, att man jobbar för mycket och 
inte har tid för varken rast eller mat (IP4). 

5.3.3 Förbättring av arbetsmiljön  

En arbetstagare betonar att problem på arbetsplatsen ofta grundas i otillräckliga resurser och 
stöd från chefen. En frustration uttrycks angående arbetssituationen och befintliga 
begränsningar för att utföra ett bra arbete. Arbetstagaren beskriver hur chefens bristande 
arbete resulterar i tröttsam och omotiverad personal. Arbetstagare menar att de enbart är 
chefen som har central auktoritet att genomföra förslag, förbättringar eller förändringar. 
Arbetstagaren upplever sin arbetssituation som ohållbar och önskar att arbetsgivaren 
åtminstone kunde försöka förbättra deras tillvaro på arbetsplatsen. Ett flertal påtalanden om 
behov av förbättrade arbetsförhållanden och förslag till förbättring har framförts till 
arbetsgivaren, dock upplevs ofta motstånd med motiv att åtgärder kostar för mycket pengar 
och så är det. Som arbetstagaren beskriver det resulterat det enbart i en ond cirkel med 
negativ påverkan på både verksamhet och personal, vilket inte arbetsgivaren verkar ha 
förståelse för. 

Jag skulle ju kunna ge så mycket mer till gästerna och göra dem ännu mer nöjda, och därmed 
kunna öka antalet gäster som vill komma tillbaka, och därmed öka vinsten i företaget. Men i 
dagsläget så är det ju inte alltid så det fungerar, att jag kan gå från jobbet och känna mig 100 
procent nöjd med vad jag gjort. Jag är snarare mer nöjd över att jag överlevde och att ingen 
gäst skällde ut mig, att alla fick mat på bordet och något att dricka (IP2). 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodvalsdiskussion 

Studiens metod, en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer, ansågs passande för 
tillämpning relaterat till metodvalets utgångspunkt i syftet som avsåg undersöka hur 
psykosocial arbetsmiljö och stress upplevs hos arbetstagare inom restaurangbranschen. 
Utifrån att syftet avser undersöka upplevelser behöver studiemetoden inrymma 
studiemöjligheter för social verkligheten vilket stärks genom metodvalet. Skulle en 
enkätstudie istället tillämpats hade begrepp eller teori varit utgångspunkt. Det hade bidragit 
till en styrd studie och intervjupersonernas perspektiv riskerar att förbises, vilket studien ej 
eftersträvar (Bryman, 2011). 

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Ett målinriktat urval användes för att kunna besvara studiens syfte. Enligt Bryman (2011) 
medför målinriktat urval ett medvetenhet val av organisationer och individer som betraktas 
relevanta för syftet och strävan av ett informations- och variationsrikt material. Det bidrar till 
att studiens restaurangverksamheter och intervjupersoner med är relevanta för studien. 
Intervjupersonerna arbetar på olika restaurangverksamheter, har varierande åldrar och 
yrkeserfarenhet vilket kan bidra till informations- och variationsrikt material vilket stärker 
studien. Studiens svaghet kan vara rekryteringsprocessen utifrån att restaurangchefer var 
första kontakt och förmedlade intresserade intervjupersoner. Risk finns att 
restaurangcheferna präglar urvalet utifrån eget tycke och position gällande lämpliga 
intervjupersoner. Studiens syfte utgör möjligen ett känsligt område, särskilt vid medvetna 
arbetsmiljöbrister. Det kan troligen betraktas som bidragande orsak till svårigheter vid 
rekrytering, mest utsatta arbetstagare är säkerligen därmed svårast att nå. Trots relativt litet 
antal intervjuer har ett tillräckligt informationsrikt material uppstått. Varje intervju pågick 
mellan 50- 60 minuter och bidrog med relevant information för syftet.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

Semistrukturerade intervjuer för datainsamling och en intervjuguide som stöd betraktas vara 
lämplig intervjuform när oerfarenhet råder. Intervjuguidens utrymme för följdfrågor och 
flexibilitet var särskilt stödjande för fokus på studiens syfte. Intervjuguidens utgångspunkt 
med öppna frågor bidrog till fritt samtal utifrån intervjupersonerna. Vilket stärker studiens 
pålitlighet då intervjuaren inte styr eller präglar resultatet utan fokuserar på 
intervjupersonernas berättelser. Förutsättningar för lyhördhet och förståelse skapas som kan 
stärka tillämpning och resultat. Bryman (2011) påtalar uppmärksamhet för att 
intervjuprocessen ej ska upplevas som obekväm eller otrygg vilket kan resultera i att relevant 
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information möjligen undanhålls. Intervjuns omgivande miljö är betydande för lyckat 
resultat. Ur inspelningsaspekt är det viktigt att intervjun inte genomförs i en för rörig och 
bullrig miljö vilket kan försämra inspelningen.  

Två av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser i lugna och avskilda 
rum vilket undanröjde möjliga problem. Tre intervjuer genomfördes på tre olika caféer vilket 
kan utgöra en svaghet. Intervjupersonerna fick ge förslag på platser för intervjuerna och en 
öppen dialog hölls kring vikten av en lugn och trygg plats. Enligt intervjupersonerna 
upplevdes caféerna som trygga och bekväma platser. Caféerna, platserna och tiderna för 
intervjuerna valdes utifrån att uppfylla lugnast möjliga miljö. Medvetenhet kring området 
medförde att intervjuaren var uppmärksam på rådande miljöaspekter, en testinspelning 
gjordes även för att säkra ljudinspelningens kvalitet.   

6.1.4 Analysdiskussion 

För att försöka implementera närmast möjliga förutsättningar för objektivitet vid analysen 
anses öppna frågeställningar och följdfrågor betydande för utfallet vilka användes vid 
intervjuerna och betraktas som en styrka för studien. Det betonar en analys som förstås 
utifrån intervjupersonernas sociala verklighet och fokus på det manifesta innehållet utan 
egna tolkningar. Graneheim och Lundman (2004) menar att en manifest innehållsanalys 
beskriver det synligt uppenbara i textens innehåll och förbiser egen tolkning av 
intervjupersonernas underliggande meningar. Det anses passande för analysens 
genomförande med perspektiv på intervjuarens tidigare erfarenhet inom branschen och 
förutsättningar att uppnå närmast möjliga objektivitet. Eftersom Bryman (2011) påtalar att 
kvalitativa intervjuare lyssnar till både vad och hur intervjupersonerna samtalar kring 
särskilda upplevelser och erfarenheter, krävs uppmärksamhet för vad som framkommer 
kring materialet. Transkribering som påbörjas tidigt är därmed betydande för överblick av 
materialets kvalitet, det skapar förutsättningar att vidta åtgärder vid behov för att infånga 
relevant information kopplat till studiens syfte. Tillvägagångssättet hjälpte konstaterandet av 
att fem intervjuer kunde betraktas som tillräckligt material för syftet vilket var betydande för 
tidsaspekten.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

För att säkra studiens tillförlitlighet har kriteriets delkriterier beaktats. Sett till Brymans 
(2011) beskrivning gällande trovärdighet omfattar det hur sanningsenligt intervjuaren 
presenterar resultatet. Graneheim och Lundman (2004) påtalar att det alltid finns en viss 
grad av tolkning närvarande vid analysering av text, avgörande är hur mycket tolkningarna 
frångår konkreta detaljer. Då analysen av insamlat material har fokuserat på ett manifest 
innehåll och därmed på det synligt uppenbara i textens innehåll skapas en lägre grad av 
tolkning vilket stärker studiens trovärdighet och skapar bättre förutsättningar för objektivitet 
vid analysen. Bryman (2011) påtalar att kvalitativa resultat generellt anses svåra att överföra 
till andra miljöer och sociala verkligheter utöver studiens befintliga, på grund av att varje 
kontext är unik. Betydande är att studiens syfte och tillvägagångssätt tydligt redogörs för 
kvalitet, pålitlighet och viss möjlighet till överförbarhet. Då studieprocessen, tillhörande 



23 

metod och kontext tydliggörs stärker studiens kvalitet. Möjlighet att styrka och konfirmera 
betonar objektivitet i studiens genomförande. Forskarens värderingar medför risk för 
bristande objektivitet och påtalas kunna påverka studier av social verklighet. Forskaren har 
därmed en viktig roll relaterat till studiens kvalitet (Bryman, 2011).  

Då forskaren har gått hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet och tidigare arbetat 
inom branschen finns förförståelse för området. Denscombe (2009) betonar redogörelse för 
om och hur studiens resultat kan ha påverkats av forskarens upplevelser och värderingar. 
Forskarens förförståelse skulle kunna prägla resultatet vid intervjuer och analys, där egna 
tolkningar och förståelse krävs för utförandet vilket möjligen kan ses som en svaghet för 
studien. Vidare kan förförståelsen kring området utgöra en styrka för studien, då egen 
erfarenhet och förståelse kan skapa förutsättningar för god dialog under intervjuerna.  
Förförståelsen underlättar för flexibilitet och tillämpning av passande följdfrågor som kan 
resultera i ett informations- och variationsrikt material. Då medvetenhet finns kring 
förförståelsens risker utgör valet av manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) 
intervjuguidens öppna frågor en ytterligare försäkran för att inte forskaren ska prägla 
resultatet (Bryman, 2011) vilket stärker studiens tillförlitlighet och kvalitet.  

6.1.6 Etikdiskussion  

Samtliga forskningsetiska principer (1964) har följt studieprocessen. Informationskravet 
uppfylldes genom telefonsamtal och missivbrev där studiens syfte, tillvägagångssätt samt 
frivilligt deltagande delgavs. Telefonsamtalen med då potentiella intervjupersoner gav 
utrymme för eget samtycke, vilket betraktades som en etiskt viktig aspekt gällande 
självbestämmanderätten då deras restaurangchefer gav förslag på intervjupersoner. Vid 
intervjutillfället upprepades informationen och förfrågan om inspelning för att ytterligare 
stärka samtyckeskravet. Innan intervjuerna påbörjades betonades konfidentialitetskravet 
genom förtydligande om att uppgifter som framkommer via studien kommer behandlas 
konfidentiellt då resultatet kommer presenteras med citatredogörelser samt kodord vilket 
skyddar deras identitet. Det belystes även att materialet enbart kommer användas av 
intervjuaren samt handledare för examensarbetet och sedan raderas vilket uppfyller 
nyttjandekravet. Berörda restaurangverksamheter benämnts som arbetsplatser i resultatet. 
Personerna som intervjuades har benämnts intervjupersoner, arbetstagare och presenterats 
som IP1 till IP5 vid citatredogörelser. Samtliga ljudinspelningar har raderats och insamlat 
datamaterial raderas vid färdigställt examensarbete. Vilket betonar åtgärder för 
konfidentialitet- och nyttjandekravet. Några etiska problem anses inte ha uppkommit under 
studien (Bryman, 2011).  
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6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Restaurangverksamheternas rådande arbetsförhållanden  

Enligt arbetstagarna finns stress alltid närvarande i deras arbete, dock kan den variera i 
intensitet och pågå i perioder. Arbetstagarna beskriver stress som en grundläggande del 
tillhörande restaurangbranschens arbetsmiljö. Det påtalas att det krävs stresstålighet hos en 
arbetstagare i restaurangbranschen för att klara av arbetet, vilket medför att alla människor 
därmed inte klarar av arbetets krav och istället byter arbete eller slutar i branschen. Vidare 
påpekas arbetsmiljöförhållanden i restaurangbranschen alltid ha inneburit stress, med 
inställning att det så kommer förbli. Det går ju att ifrågasätta om det verkligen ska behöva 
vara så. Enligt bestämmelser om att arbetsmiljön inte ska utsätta arbetstagaren för risk att 
skadas eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete (Prop. 2007/08:110) anses inte den 
formen av arbetsförhållanden som befogade. Utvecklingen av bristande arbetsförhållanden i 
branschen verkar ha pågått under så pass lång tid att det därför ses som ett normaltillstånd 
tillhörande branschen. Att restaurangbranschen inbegriper stressiga och problematiska 
arbetsförhållanden uppfattas som väl medvetna vilket även ryktas i övriga samhället. Det bör 
vara oacceptabelt att sådan utveckling har kunnat fortgå, vilket understryker behov av 
prioritet, granskning och förbättring av bristande arbetsmiljö inom restaurangbranschen.  

Majoriteten av arbetstagarna har övervägande långa arbetspass med högt tempo och tidsbrist 
vilket betonas medföra att ofta arbeta på gränsen. Utöver stressen som riskfaktor anses 
arbetstagarnas bristande återhämtning med obefintliga raster och oprioriterade matpauser 
vara betydande faktorer för utveckling av hälsoproblem (WHO, 2006). Ständig närvaro, 
effektivitet och anpassning är ett måste för att kunna fullfölja arbetsuppgifter. Flera faktorer 
påvisar arbetstagarnas resurser som ofta otillräckliga för att möta arbetskraven utifrån JDR 
Models betoning på sambandet mellan krav och resurser. Det förtydligar varför 
arbetstagarnas upplevelser av arbetet resulterar i stress och utgör flera riskfaktorer för ohälsa 
(Demerouti et al, 2001).  

Utifrån personalbrist får arbetstagare ibland utföra vad som egentligen motsvarar två 
personers arbete vilket påverkar servicekvaliteten. Vidare kan arbetstagare hamna i en utsatt 
position där ohövligt beteende mottas från gäster. Det upplevs vara ytterligare faktorer som 
påverkar deras hanteringsförmåga och mående. Vilket kan relateras till tidigare forskning av 
Kao et al. (2014) som betonar att serviceyrket inbegriper höga krav där arbetstagarens 
förmåga att hantera interna utmaningar, möta behov, press och stress blir avgörande. För att 
arbetstagarna ska kunna uppnå tillräcklig förmåga för hantering av arbetets krav krävs också 
att tillräckliga resurser finns tillgängliga, vilket understryker vikten av balans mellan 
huvudfaktorerna som presenteras via JDR Model (Demerouti et al, 2001). 

Arbetstagarna beskriver det som krävande att inte ta fasta på negativ feedback från gäster 
samt fortsätta förmedla god service utan att uttrycka rådande känslor. Upplevelsen bekräftas 
som påfrestande och ofta stressrelaterad för arbetstagaren enligt Jung et al. (2014). Petree et 
al. (2012) påtalar att unga arbetstagare är vanligt i branschen vilka ofta upplever betydande 
utmaningar och arbetsrelaterad stress. Intervjupersonerna med flera års erfarenhet bekräftar 
att unga arbetskamrater reagerar starkare vid stressade arbetssituationer. Studiens resultat 
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påvisar även att yngre arbetstagare upplever en högre grad av stress på arbetet i jämförelse 
med äldre mer erfarna arbetstagare. Utöver ålder och erfarenhet kan variation gällande 
faktorer som stöd från chefer, bristande kontroll och möjlighet att påverka sin arbetssituation 
troligen understrykas som ytterligare bidragande påverkansfaktorer för arbetstagarnas utfall 
av stress och ohälsa i enlighet med Karasek et al. (1990). Kao et al. (2014) menar att socialt 
stöd från omgivande personal är viktigt för stresshantering och hälsoutfall. Arbetstagarna i 
studien betonar att deras arbetskamrater är viktiga för trivsel, glädje och motivation på 
arbetsplatsen, även avgörande för att orka kämpa vidare relaterat till rådande överbelastande 
arbete. I enlighet med Demerouti et al (2001) och JDR Models övergripande ramverk 
bekräftas att arbetstagares obalans mellan höga arbetskrav och låg grad av resurser resulterar 
i arbetsrelaterad stress. Det bekräftas även utifrån arbetstagarnas upplevelser av 
arbetsförhållanden i ständig stress, vilket betyder att deras arbetsmiljö innebär ohälsosam 
arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2015). 

6.2.2 Betydelsen av balans mellan arbetskrav och övrigt liv  

Karasek et. al (1990) betonar att höga arbetskrav inte nödvändigtvis behöver resultera i 
negativa effekter om balans råder mellan krav och resurser. Vilket är i linje med JDR 
Modellen som förklarar att förebyggande och stödjande resurser är betydande för att agera 
motstånd eller minska kravens negativa effekter. Eftersom arbetstagarnas resurser brister 
utvecklar upplevd stress negativa konsekvenser enligt JDR- Modellens ohälsoprocess 
(Demerouti et al, 2001). Det påvisas i studiens resultat då alla arbetstagare upplever negativa 
konsekvenser av rådande arbetsförhållanden, som påverkar både mående och prestation. 
Sonnentag et al. (2006) benämner återhämtning som avgörande för kroppens läkande och 
uppbyggande processer, sömnen utgör en motverkande faktor vid stress och överanvändning 
av energi. Arbetstagarna behöver tillräcklig återhämtning för god hälsa och hantering av 
påfrestande arbete. Särskilt relaterat till långa arbetspass, oregelbundna tider, arbete på 
kvällar, nätter och helger som medför svårigheter för återhämtning. Arbetstagarna har svårt 
att släppa arbetet och njuta av ledig tid. Höga krav påtalas bidra till trötthet, orkeslöshet och 
utmattning när ledigheten väl sker, vilket gör att ledig tid omfattar återhämtning. Ett flertal 
faktorer betonar arbetets obalans och övertag av bristande resurser. Seibt et al. (2015) 
betonar att långa arbetspass och skiftarbete utgör flera hälsorisker när människans 
biologiska rytmer störs. Samband har påvisats med mag-tarmsjukdomar samt hjärt- och 
kärlsjukdomar, vilket betonar risker med arbetsmiljöbristerna inom restaurangbranschen. 
Arbetstagarna mår dåligt på grund av sitt arbete. Arbetsmiljöns konsekvenser påvisas genom 
symtom som trötthet, orkeslöshet, huvudvärk, oro, ångest, sömnbesvär, gråt, skakningar, 
viktnedgång, irritation, ilska, frustration, dåligt tålamod, nedstämdhet, bristande motivation, 
känsla av meningslöshet, utmattning och risk för utbrändhet. Många av dessa symtom utgör 
förstadier till stressrelaterade symtom av allvarlig grad. Vilket tydliggör 
arbetsmiljöförhållanden som är under all kritik.  
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6.2.3 Betydelsen av förebyggande arbete och ledarskap inom 
restaurangverksamheterna  

Ingen av restaurangverksamheterna som ingår i studien genomför något systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Enligt bestämmelser som Arbetsmiljöverket (2015) framhåller gällande 
arbetsgivares skyldighet att genomföra arbetsmiljöarbete påvisas tydliga brister i kompetens 
gällande risker, åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete hos både arbetsgivare och 
chefer. Vidare saknas tillräcklig kunskap för vilket ansvar deras ledande positioner medför. 
Att arbetsgivare, chefer och ledare har bristande kunskaper kring arbetsmiljöområdet och 
ledarskap är säkerligen en bidragande orsak till problem på arbetsplatser. Då rådande 
arbetsmiljö inte bara är betydande för enskilda individers hälsa och välbefinnande utan även 
påverkar verksamhetens förutsättningar för utveckling samt tillväxt 
(Folkhälsomyndigheten2011), borde vara en avgörande aspekt i arbetsgivarnas planering 
vilket betonar okunskap.  

Enligt Arbetsmiljöverket (2013) har det tidigare konstaterats att arbetsmiljöfrågor har en låg 
prioritet inom restaurangbranschen vilket även bekräftas i denna studie. Arbetsgivares och 
chefers vanligaste motiv till varför systematiskt arbetsmiljöarbete inte utförs är på grund 
bristande ekonomi. Samma motiv framförs genom studien då arbetstagarna framför 
överklagan om problem med personalbrist till sina chefer och ingenting genomförs för att 
förbättra situationen på grund av ekonomiaspekten. Frågan är om det verkligen är en 
”onödig åtgärd” att schemalägga mer personal, likt studiens rådande situation, när 
arbetstagarna arbetar på gränsen. Att pressa sina arbetstagare på grund av ekonomiska 
aspekter och istället välja personalbrist kan tyckas utgöra en ond cirkel relaterat till hur det 
påverkar deras hälsa. Det bör vara av högre prioritet, särskilt i linje med befintliga 
bestämmelser för arbetsgivarens, chefens och ledarens ansvar att öka verksamhetens 
förmåga att förebygga ohälsa samt uppnå en tillfredställande arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 
2015). 

Folkhälsomyndigheten (2011) förklarar att åtgärder som inriktas på hälsa- och arbetsmiljö 
kan förbättra både verksamhet och arbetstagarens hälsa. Karasek et al. (1990) har 
konstaterat att arbetstagare mår och presterar som bäst när deras befintliga krav upplevs 
som måttfulla. Detta gäller generellt för alla individer, dock finns det variationer kring vad 
som för olika individer upplevs som rimliga krav. Kraven i arbetet bör därmed anpassas till 
individens förmåga och kompetens, vilket då kan utveckla stimulans som vidare kan 
resultera i lärande samt engagemang.  Jung et al. (2013) hävdar att en arbetstagare som trivs 
med sitt arbete, sina arbetskamrater och chefer kommer att genomföra ett kreativt, 
produktivt arbete samt förmedla en bättre tillfredställande service till gästen. Det kan tyckas 
eftersträvansvärt för arbetsgivare och chefer vid planering av arbetet och beslutsfattande 
kring vilken arbetsmiljö som arbetstagarnas ska exponeras för. Särskilt relaterat till den 
ekonomiska aspekten som motiv för bristande arbetsmiljöförbättringar. Arbetstagare som 
exponeras för ohälsosam arbetsbelastning orkar troligtvis inte kämpa på hur länge som helst 
utan stödjande resurser. Vidare kanske arbetstagaren istället drabbas av ohälsa eller 
långtidssjukskrivningar vilket bekräftas av Karasek et al. (1990). Detta kan medföra både 
kostnader och lidande hos arbetstagare samt arbetskamrater, vilket troligtvis skapar 
synergieffekter av missnöje som vidare påverkar arbetstagarnas mående negativt. 
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Följaktligen kommer det generera negativa konsekvenser för verksamhetens ekonomi enligt 
Folkhälsomyndigheten (2011). Verleye, Gemmel & Rangarajan (2015) betonar sambandet 
mellan att arbetstagares välbefinnande vidare kan påverka gästen och vidare verksamheten. 
Därmed ifrågasätts ytterligare om personalbrist verkligen gynnar restaurangverksamheten 
ekonomiskt enligt arbetsgivares tänk. Trembley et al. (2015) påtalar att det sociala stödet från 
arbetsledaren är särskilt viktigt och belyser ett ledarskap som skapar förutsättningar för 
regelbunden dialog mellan arbetstagare och chefer. Vikten av tillräcklig kompetens utifrån 
ledarskapet är viktigt för att kunna hjälpa sina arbetstagare att uppnå goda prestationer i 
arbetet. Studiens arbetstagare som upplever bristande ledarskap gällande kommunikation, 
stöd, empati och engagemang upplever mer frustration, har lägre arbetstrivsel och mår 
sämre. Jämfört med studiens få arbetstagare som får stöd och utveckling från chefen 
bekräftar istället positiv utveckling för både verksamhet och välmående vilket sammanfaller 
med Folkhälsomyndighetens (2011) bevis. 

Frågan är om det inte tyder på brister i regler och krav hos aktörer kopplat till 
arbetsmiljöförhållanden. Kanske borde högre krav ställas på personer som är arbetsgivare, 
chefer och ledare som startar företag för att garantera att bristande kompetens inte blir en 
problemutlösande faktor i arbetsmiljön. Det kan nästintill uppfattas som att personer i 
ledande befattningar tar för lätt på sin roll med tillhörande ansvar och istället utnyttjar 
systemets brister för egen vinning. Att personer i ledande befattningar verkligen tar sitt 
ansvar och har tillräcklig kompetens för hantering av arbetsmiljö är helt avgörande, särskilt 
gällande samhällets ökade utveckling av psykosociala arbetsmiljöproblem 
(Folkhälsomyndigheten, 2011). Då stressymtom idag är vanligt förekommande, där flest 
besvär påvisas hos unga (Folkhälsomyndigheten, 2016) och (Petree et al, 2012) dessutom 
påtalar att unga är en utsatt grupp även inom restaurangbranschen gör chefers ansvar för 
personal och arbetsmiljö ännu viktigare.  

Det går följaktligen att konstatera att arbetsmiljöförhållanden inom restaurangbranschen är 
bristfälliga och i behov av noggrann uppföljning. Eftersom individen spenderar en stor del av 
sitt liv på arbetsplatsen utgör befintlig arbetsmiljö central påverkan för hälsoutfall. Därmed 
är arbetsplatsen en betydande arena för hälsofrämjande och förebyggande insatser som vid 
tillämpning kan förbättra arbetstagarnas hälsa och därmed restaurangverksamheten, dess 
kvalitet och ekonomi (Folkhälsomyndigheten, 2011). Att restaurangbranschen har tillräcklig 
kompetens och prioriterar arbetsmiljöarbete är särskilt viktigt då branschens 
arbetsförhållanden påtalas medföra ständig stress. Ledarskapsutbildning borde vara ett krav 
för personer i ledande position då chefer har betydande påverkan på arbetstagares hälsa. 
Enligt Arbetsmiljöverket (2015) menas kommunikation, engagemang, struktur, stöd samt 
belöning vara faktorer som utgör stödjande resurser i arbetet som är nästintill kostnadsfria 
och ändå gynnar arbetstagare samt verksamhet. Att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
som en naturlig del vid planering underlättar dialog, delaktighet (Arbetsmiljöverket, 2015) 
och strävan av balans mellan arbetskrav och resurser. Som vidare istället kan utveckla hälsa, 
engagemang och därmed bättre arbetsmiljö (Demerouti et al, 2001). 
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7 SLUTSATSER 

• Arbetstagarna har främst negativa upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö och 
stress, dock framkommer några variationer gällande nivå av problematik. Deras 
arbete beskrivs innebära ständig stress och omfattar ett flertal arbetsmiljöbrister som 
påverkar arbetstagarnas hälsa negativt både psykiskt och fysiskt. Arbetstagarna 
betonar faktorer som överbelastande arbete och bristande ledarskap som påfrestande. 

• Arbetstagarna upplever att stresstålighet krävs för att klara av arbetet. Obalans råder 
mellan höga krav i arbetet och bristande resurser för genomförandet, där långa 
arbetspass, stress och press under service samt bristande stöd från chefen dominerar. 

• Upplevelser av höga krav i arbetet med övertidsarbete, högt tempo och bristande 
resurser i form av oprioriterade raster samt måltider resulterar i otillräcklig 
återhämtning och förutsättningar att njuta av livet i övrigt. Vilket medför trötthet, 
orkeslöshet och utmattning. 

• Arbetstagarnas upplevelser av arbetsgivarens förebyggande arbete upplevs inrymma 
variationer. Olika former av möten menas vara den mest förekommande insatsen. I 
övrigt påtalas viss utbildning och personalaktiviteter. Några arbetstagare upplever att 
arbetsgivaren inte gör något för att förebygga ohälsa och bristande ledarskap påtalas.  

7.1 Användning av forskningsresultat och Förslag till vidare forskning  

Studieresultatet kan användas av arbetsplatser inom restaurangbranschen med liknande 
kontext. Resultatet kan öka kunskap och förståelse hos anställda inom branschen och vara 
vägledande för prioriteringar samt förbättringar av arbetsmiljön. Vidare kan studien utgöra 
ett bidrag till arbetsmiljöaktörers arbete då resultatet påvisar behov av arbetsmiljöinsatser.  

Då studien påvisar att restaurangbranschens arbetsförhållanden medför ohälsosam 
arbetsbelastning och brister i förebyggande arbetsmiljöarbete samt ledarskap, kan det vara 
relevant att vidare undersöka hur arbetsmiljöns företrädande aktörer arbetar med 
problemen. Det kan förtydliga vad som faktiskt genomförs, betona brister, fastställa behov 
och åtgärder för förbättring av psykosocial arbetsmiljö samt stress inom 
restaurangbranschen. Intressant vore att utveckla studien med en kvantitativ metod då fler 
personer kan nås och ett generaliserbart material kan möjliggöras. 
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terminen på Folkhälsoprogrammet och har precis påbörjat mitt examensarbete. Syftet med 
studien är att undersöka hur psykosocial arbetsmiljö och stress upplevs hos arbetstagare 
inom restaurangbranschen.  

Jag skulle gärna vilja intervjua Dig som arbetar i serveringen inom verksamhetens 
restaurang. En intervju genomförs enskilt, den beräknas ta mellan 30-60 minuter och 
kommer att ljudinspelas. Intervjun genomförs på en passande plats som du själv bestämmer. 

Deltagande i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. 
Alla uppgifter om dig och din arbetsplats som framkommer under intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt. Detta innebär att din identitet inte kommer att avslöjas samt att 
insamlat material enbart kommer att användas av mig och min handledare för 
examensarbetet. Ljudinspelningen och intervjuutskrifter kommer att raderas när 
examensarbetet har blivit godkänt. Examensarbetet beräknas vara klart i juni 2016 och 
arbetet kommer att finnas tillgängligt genom en elektronisk databas på Mälardalens 
högskola. Det kan även skickas specifikt till dig vid visat intresse. Vid frågor får du gärna höra 
av dig till mig! 
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BILAGA B. INTERVJUGUIDE  
  

Berätta om vem jag är och syftet med studien:  

Syftet med studien är att undersöka hur psykosocial arbetsmiljö och stress upplevs hos 
arbetstagare inom restaurangverksamheter. Informera om samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt ljudinspelning. Börja spela in intervjun!  

Bakgrundsfrågor 

• Kan du berätta om vad ditt arbete innebär? 
• Vad har du för anställning och anställningsform? 
• Hur länge har du varit anställd på din arbetsplats?  
• Har du tidigare erfarenhet inom hotell- och restaurangbranschen? 
• Grundläggande bakgrundsfrågor: Hur gammal är du? Civilstånd? Barn? 

 
Upplevelser kring psykosocial arbetsmiljö och stress (Frågeställning 1)  

• Kan du beskriva hur du upplever ditt arbete och din arbetssituation? 
- Vad har du för upplevelser av stress i ditt arbete?/ Kan du utveckla dina upplevelser 
av stress i ditt arbete?  
- Hur upplever du att du reagerar på stress i ditt arbete? 

• Kan du berätta om dina arbetsuppgifter, arbetsmängd, arbetstider?  
• Hur upplever du dina förutsättningar för att kunna hantera och utföra ditt arbete på 

ett bra sätt? 
- Vad ställer ditt arbete för krav på dig? 
- Hur upplever du de krav som ställs på dig i ditt arbete? 
- Vad för resurser har du tillgodo för ditt arbete? 
- Hur upplever du balansen mellan krav och resurser i arbetet?  

 
• Hur stor delaktighet och inflytande har du i din arbetssituation? 
• Hur skulle du beskriva din relation till din chef och dina arbetskamrater? 

 
Upplevelser av den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för hälsa 
(Frågeställning 2) 

• Vad är hälsa för dig? Vad upplever du är viktigt för att kunna må bra? 
• Hur upplever du att ditt arbete påverkar dig? din hälsa? och ditt övriga liv? 
• Kan du förklara vad inom ditt arbete som skulle kunna påverka/påverkar din hälsa 

positivt respektive negativt? 
 

Upplevelser av hur arbetsgivaren arbetar för att förebygga ohälsa 
(Frågeställning 3) 

• Kan du berätta om vad din arbetsgivare gör för att förebygga ohälsa bland 
personalen? 

• Vad anser du skulle behöva förbättras på din arbetsplats för att förebygga ohälsa? 
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