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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att granska vilka aspekter som påverkar unga personers 

erfarenheter av hotell- och restaurangbranschen. 6 Personer mellan 16-30 år har deltagit 

som intervjupersoner och studien tenderar därför beskriva de ungas erfarenheter av 

hotell- och restaurangbranschen. Studier har visat att det finns flertalet aspekter som 

påverkar de måendet och upplevelsen av servicebranschen och ett stort fokus hamnar 

framförallt på de relationer som uppstår mellan kollegor, chefer och gäster. Genom en 

kvalitativ undersökning i form av 6 intervjuer prövas teorin som uppsatsens påståenden 

grundar sig i och leder fortsatt till slutsatser och antaganden kring hur unga vuxna mår 

på arbetsmarknaden idag och vad som påverkar detta.  

 

Nyckelord 
 

Stress, dual pressure, emotional labor, frontstage, backstage, ung, upplevelser, hotell- 

och restaurang. 
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1 Inledning 
 

I följande kapitel beskrivs fenomenet att vara ung inom hotell- och restaurangbranschen 

på en grundlig nivå samt beskriver olika aspekter som fenomenet kan undersökas 

utifrån. Bakgrunden tenderar skapa en förförståelse för ämnet som studien diskuterar.  

 

1.1 Introduktion 

Att vara ung på dagens arbetsmarknad innebär till stor del ett ansvar för sin egen 

framgång, ett driv mot att finna arbete och en villighet att arbeta inom flera områden 

(Parment 2016). Sedan tidigt 1990-tal kan en förändring ses på arbetsmarknaden där allt 

färre unga får fasta anställningar. För denna grupp står flest kvinnor men även männen 

representerar en stor del av de som inte har fast anställning. En trolig bidragande faktor 

till detta är att allt fler unga vuxna hamnar inom servicebranschen. Serviceindustrin är 

inte sällan omtalad för att vara en bransch där villkoren och förhållandena för de 

anställda är sämre än inom andra branscher (Bernhardtz & Olme 2013). Det är också 

påvisat att sedan slutet av 90- talet har den psykiska ohälsan bland unga ökat samtidigt 

som tillfälliga anställningar blivit allt mer förekommande (Bendetcedotter, Persson & 

Ingelskog 2005). Det är möjligt att anta att kopplingar finns mellan just att många unga 

hamnar inom serviceindustrin och ett ökat sämre psykiskt välbefinnande.  

 

År 2004 genomfördes en undersökning angående psykisk ohälsa på arbetsplatser och 

denna undersökning visade att 37 % av de som kontaktat LO rörande dålig behandling 

på arbetsplatsen arbetade inom hotell- och restaurangbranschen. Samma undersökning 

visar på ett mönster där unga anställda i många fall behandlas som endast “unga” av 

ledningen, istället för att ses som värdefull personal. Det är ungdomar och unga vuxna 

som kommer att leda arbetsmarknaden i framtiden. Vilket indikerar att de unga, aktiva 

inom arbetslivet är en grupp människor som kräver god behandling (Loughlin & 

Barling 2001). Hur företag inom serviceindustrin styrs och hanteras kan se olika ut och 

det är inte sällan förekommande att mindre företag är mer oklara med hur de vill styra 

sina företag och saknar ofta tydliga mål medan större företag ofta kräver tydligare mål 

och mer passande servicekultur (Lee-Ross 2010). De små företagen kan därför antas 

vara en bidragande faktor till unga personers negativa upplevelser av branschen.  
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Serviceindustrin som ofta också kommer att kallas gästfrihetsindustrin är den bransch 

där vi i Sverige finner flest anställda idag (Ivarsson & Larsson 2009). Den kan beskrivas 

utifrån flera olika utgångspunkter. John Urry beskriver servicesektorn utifrån två skilda 

synvinklar. Den ena beskriver hur service produceras utifrån vad turisterna önskar 

medan den andra synen på service handlar om att företag vill gå med så mycket vinst 

som möjligt. Detta leder till två olika viljor inom industrin (Laws, Prideaux & Moscardo 

2006). Lee-Ross (2010) menar att ett större fokus idag ligger på mötet mellan gäst och 

personal och att företagen fokuserar på personal som kan tillgodose kundens behov. 

Trots detta hamnar ofta medarbetare mellan dessa två viljor. Det är inte sällan 

förekommande att servicesektorn väljer att reducera möjligheterna för den anställde att 

använda sin fria vilja i mötet med kunden. Istället standardiseras servicen och är relativt 

styrd. Kunder är dock inte sällan olika som individer och kräver olika typ av service 

vilket kan förhindras av företagens standardiseringar av servicen. Detta skapar då 

svårigheter för den anställde i kundmötet (Laws, Prideaux & Moscardo 2006).  

 

När gäster, ofta då turister besöker exempelvis hotell eller restauranger har de redan 

innan skapat sig en bild av vad de önskar uppleva och det blir servicepersonalens arbete 

att leva upp till denna bild. Urry (2011) beskriver dock att det är vanligt förekommande 

att det skapar svårigheter för företag att leva upp till den uppmålade bilden av 

serviceprodukten och i många fall innebär det att personalen inom service måste 

skådespela inför gästerna. Människor hamnar oundvikligt i olika sociala kontexter 

genom livet. Arbetsplatsen är en av de platser där sociala relationer skapas och dessa 

relationer har visat sig vara av stor vikt för medarbetares hälsa (De Vogli 2018). 

Serviceprodukten är en abstrakt produkt vilken inte går att ta på. Produkten skapas i 

mötet mellan kund och anställd (Ivarsson & Larsson 2009). Denna interaktionen är av 

stor vikt för att skapa en kundnöjdhet. Gästen har vissa förväntningar på den anställde 

inom service och det är därför viktigt att företaget lever upp till dessa (Guiry 1992).  
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För att leva upp till kundernas krav inom service har ett tillvägagångssätt för att hantera 

dessa situationer blivit allt mer centralt. Detta brukar kallas för emotional labor vilket 

innebär att den anställde som arbetar med kundmötet använder sig av ett skådespel för 

att skapa en god upplevelse för gästerna. Arbetsplatsen där mötet sker kan därför 

komma att liknas vid en scen. I detta fall handlar det om att förmedla positiva känslor 

både för din egen, gästens och företagets skull. Idag söker organisationer efter 

medarbetare som kan stå för allt som företaget står för och vara känslomässigt 

involverade i detta (Bryman 2010). Men som Urry (2011) beskriver kan detta bli en svår 

sits för den som jobbar med det direkta kundmötet då kunden har sina egna krav och 

förväntningar på serviceprodukten. Upplever kunden inte samma service som förväntat 

kan den anställde komma att möta en missnöjd kund.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare beskrivet är det inte sällan förekommande att unga medarbetare inom 

servicebranschen behandlas illa samt arbetar under dåliga förhållanden. Detta är främst 

förekommande inom hotell- och restaurangindustrin. De vanligaste besvären som 

upplevs är sömnbesvär och mobbning men även fysisk smärta (Sveriges företagshälsor 

2017). I kombination med förutfattade meningar kring unga som lata och bortskämda 

kan det tänkas vara en svår situation för just dessa personer på arbetsmarknaden. I 

denna studie kretsar problemet kring unga medarbetares erfarenheter av hotell- och 

restaurangbranschen. Att unga inom branschen mår dåligt styrker tankar kring att det 

finns ett problem värt att undersöka. Tanken med studien är att fokusera på att belysa de 

problem som faktiskt finns och min känsla var att endast de unga som arbetar inom 

branschen skulle kunna generera en genuin bild av verkligheten. Det är möjligt att anta 

att de som arbetar med den direkta servicen och har en relation både till chefen och 

gästerna kan skapa en bred bild av hur företaget fungerar.  

 

Servicepersonalen förväntas leverera en god service i alla lägen för att skapa en 

kundnöjdhet och i många fall finns ett krav från företaget att den anställde ska använda 

sig av emotional labor och visa på positiva känslor gentemot kunden, även om så inte är 

den äkta, upplevda känslan (Li, Canziani & Barbieri 2016). Servicearbetaren har därför 

en central roll i mötet med gästen och om personalen skulle missuppfatta samt leverera 

en serviceprodukt som inte lever upp till gästens krav leder till en starkt minskad 

kundnöjdhet (Sandoff 2011). Servicepersonalens position ses ofta som utsatt när det 

kommer till diskriminering och utsatthet i olika former. Servicepersonalen tvingas leva 
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upp till företagets samt gästens krav och måste distansera sig från den person hen är 

utanför jobbet. Detta tenderar inte sällan leda till en ökad acceptans för gästers 

kommentarer och  diskriminerande behandling av personalen (Lainpelto 2012). Från 

företaget finns det ofta krav på den anställde och bryter medarbetaren mot dessa krav är 

risken stor att hen ifrågasätts i sin yrkesroll. Lainpelto (2012) beskriver vidare att 

problemet många gånger kan ligga i att många anställda inom service är unga och 

oerfarna vilket i sin tur leder till en ökad utsatthet i arbetet. Detta i relation med att 

branschen är känd för tillfälliga anställningar kan tänkas leda till en osäkerhet i de ungas 

arbete (Mok & Geldof 1995). Vidare menar Mok & Geldof (1995) att servicesektorn är 

den inom vilken flest europeér arbetar och med det konstaterandet är det möjligt att 

tänka att många personer upplever en osäkerhet i arbetet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka aspekter påverkar de ungas erfarenheter av hotell- och restaurangbranschen? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter de unga anställda har av 

hotell- och restaurangbranschen.  

 

2 Metod 

Detta kapitel beskriver hur jag som författare gått tillväga för att genomföra studien 

samt vilka grunder jag finner stöd i. Metodkapitlet inleds med en redogörelse för den 

kvalitativa forskningens beståndsdelar och hur den använts i denna studie och följs 

sedan av en beskrivning av materialet för denna studie samt en reflektion kring studiens 

urval. Fortsättningsvis diskuteras intervjuerna och dess intervjupersoner för att sedan 

följas av en diskussion kring etiska överväganden, studiens tillförlitlighet och 

möjligheter till generaliseringar. Metodkapitlet avslutas sedan med en reflektion kring 

den valda metoden. 
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2.1 Ansatsen 

 

I denna studie har jag valt att utgå ifrån en kvalitativ metod för att söka svar på dess 

frågor. Då jag var intresserad av intervjupersonernas egna uppfattningar om 

verkligheten och en djupare förklaring till deras syn på hotell- och restaurangbranschen 

blev intervjuer valet av empiriinsamling. Intervjuer tenderar vara en del av den 

kvalitativa forskningen som lämnar rum för öppna frågor och svar samt skapa ett djup 

som inte uppnås genom kvantitativa metoder (Brotherton 2015). Bryman (2016) 

förklarar att den kvalitativa forskningen fokuserar på ord och vad de orden innebär 

snarare än att samla in kvantifierbar data. Vidare menar Bryman att den kvalitativa 

forskningsansatsen söker en förståelse kring människor och dess sociala verklighet. Den 

handlar till stor del om en tolkande syn där människors uppfattningar skiljer sig åt. Med 

studiens öppna frågor lämnas ett stort utrymme för intervjupersonerna att måla upp en 

bild av sin egen verklighetsuppfattning, det handlar om deras tolkningar. Studien 

tenderar till stor del fokusera på mötet mellan människor på arbetsplatsen och Bryman 

(2016) förklarar att personers uppfattningar av en viss situation eller verklighet i mycket 

grundar sig i relationen till andra människor. I den kvalitativa forskningen talas det ofta 

om den induktiva metoden där teorier och kategorier baseras på insamlad empiri 

(Bryman 2016). Gällande denna studie har dock metoderna använts om vartannat. 

Teorin har skapat kategorier till de empiriska frågorna samtidigt som empirin har skapat 

intresse för nya teoretiska tillägg och därför påstår jag inte att denna studie är fullt ut 

induktiv eller deduktiv.  

 

2.2 Materialbeskrivning 

I studien används flera olika teoretiska källor. Som grund för påstående kring det valda 

ämnet används litteratur, kring vilken diskuterar att vara ung vuxen i dagens samhälle 

samt böcker som behandlar kontexten hotell- och restaurangbranschen och olika sätt att 

arbeta på inom branschen. Böckerna anses vara en stark grund för antaganden kring 

fenomenet då det är tryckta och publicerade källor. Dessa källor används främst för att 

skapa en allmän samt trovärdig grund för studien och kompletteras sedan med artiklar 

och rapporter rörande ämnet. Genom att studera artiklar och rapporter skapas en 

tydligare bild av verkligheten då de beskriver något taget direkt från fältet och där 

människors upplevelser av verkligheten får en viktig del. Artiklarna och rapporterna 

anses vara intressanta då de skapar en uppfattning kring verkligheten som vidare kan 
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jämföras med svaren i denna studie. Vidare består min empiriska del av kvalitativa 

intervjuer med unga personer inom hotell- och restaurangbranschen. Intervjupersonerna 

diskuterar kring frågor rörande förhållanden på nuvarande eller tidigare arbetsplatser. 

För att skapa en översikt av ämnet studerades teori på nätet parallellt med insamling av 

studiens empiri. Det empiriska materialet har lästs flertalet gånger för att finna 

gemensamma kategorier för en presentation av intervjupersonernas uppfattningar kring 

ämnet.  

 

2.3 Urval 

Vid varje studie sker ett urval efter att forskaren beslutat hur insamlingen av empiri 

skall se ut. Vid ett sådant val är tankarna kring vem som skall representera svaren i din 

studie och varför just den eller de personerna valts ut centrala (Brotherton 2015). 

Bryman (2016) beskriver urvalet som en del av forskningsprocessen som till stor del 

styrs av pengar och tid. Detta menar Bryman (2016) kan vara ett av forskarens problem 

då brist på tid och pengar leder till ett mindre urval vilket i sin tur gör sannolikheten för 

generaliserbara resultat mindre. I denna studie finns vetskapen om detta med från början 

och när urvalet genomförs förstår jag även att det blir ett bekvämlighetsurval som också 

klassificeras som ett icke-sannolikhetsurval. Intervjupersonerna har valts ut på grund 

utav att de stämde in i urvalsramen men också för att de för mig som författare fanns 

lättillgängliga just i stunden. I detta fall var kravet på intervjupersonerna att de skulle 

arbeta eller ha arbetat inom hotell- och restaurangbranschen och under denna tid varit i 

åldern 16-30 år. Med tanke på att urvalet skett genom bekvämlighetsurval är jag också 

medveten om dess begränsningar. En studie där ett bekvämlighetsurval skett är oftast 

omöjlig att dra generella slutsatser ifrån, respondenterna har plockats fritt och tillhör 

ingen population för undersökningen. En sådan studie där denna form av urval använts 

kan dock i många fall fungera som en inledning till större studier (Bryman 2016). Även 

Brotherton (2015) talar om urval i samband med kvalitativa studier och menar då att 

sådana studier i många fall ej har som syfte att vara representativa för en bredare 

population.  

 

Detta innebär även att kravet på urvalets storlek inte heller får samma betydelse vid 

kvalitativa studier. I kvalitativa studier undersöks en kontext mer djupgående 

(Brotherton 2015). Det kan tänkas att detta urval var positivt för denna studie då jag 

som författare inte hade några intentioner kring att vidare generalisera resultaten utan 
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endast syftar till att skapa en bredare bild av ungas personliga upplevelser av branschen. 

Urvalet skapade förutsättningar för mig som författare att ta mer tid åt varje individ och 

skapa en bredare och djupare förståelse för deras personliga verklighetsuppfattningar. 

Med denna studie vill jag nå ut till framförallt de som sitter inom ledningen på olika 

företag inom hotell- och restaurang för att ett intresse för ämnet skall väckas hos dem, 

som vidare kan få positiva följder i form av utveckling inom företagen.  

 

2.4 Personliga intervjuer 

Jag har i denna studie valt att utgå ifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer.  

Intervjuer används ofta i det syfte att skapa sig en större och djupare förståelse för det 

definierade problemet. I denna form av undersökning är varje enskild individ och hens 

historia av stor vikt för studien (Smith 2016). Studien tenderar granska de aspekter som 

påverkar ungas psykiska hälsa inom hotell- och restaurangbranschen därför anses 

personliga intervjuer vara av intresse då det kan ge en djupare inblick i branschen. 

Smith påstår att personliga intervjuer är en effektiv metod för insamling av empiri då 

man får möjlighet att prata med människor som har en faktiskt upplevelse av branschen 

och är involverade i kontexten som du tenderar undersöka (Smith 2016). Personerna 

som bidrar som intervjupersoner i denna undersökning arbetar eller har alla arbetat som 

unga inom hotell- och restaurang och som författare är jag intresserad av deras ingående 

berättelser för att skapa en djup förståelse av problemet.  

 

Bryman menar att den kvalitativ forskningsmetoden i de flesta fall utgår ifrån ett 

perspektiv som är öppet för tolkningar och där verkligheten kan definieras på många 

skilda sätt beroende på människors olika uppfattningar. I denna typ av forskning är det 

människorna och deras definition av verkligheten som är intressant. Bryman menar att 

det är människorna som skapar mening med tillvaron i den kvalitativa forskningen 

(Bryman 2016). Anledningen till att intervjuer valts som empiriskt material är att 

studien tenderar undersöka de ungas upplevda verklighet. I detta fall tar undersökningen 

vidare hänsyn till intervjupersonernas känslor och tankar och studien är öppen för flera 

skilda upplevelser. Genom denna form av undersökning önskar jag kunna ge en bredare 

bild av ett redan definierat problem med hjälp av exempel från verkligheten.  

 

Genomförandet av intervjuerna gick till på tre olika sätt, mail, telefon och möten med 

personerna. En intervju genomfördes via mailkonversation, detta då det ej fanns 
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möjlighet för mig och intervjupersonen att träffas. Mail Intervjun upplevdes i detta fall 

som en metod som fungerade då intervjupersonen gav utförliga och reflekterande svar. 

Därför upplevdes det inte heller att jag behövde ställa följdfrågor eller be om 

utvecklande av svaren. Det kan dock tänkas att det med vissa intervjupersoner hade 

varit en svårighet då jag förtydligade en del frågor samt bad om bredare svar. Två 

intervjuer genomfördes via telefon då jag och intervjupersonerna befann oss i olika 

städer och det ej fanns möjlighet att träffas. Telefon intervjuerna upplevdes i princip lika 

fördelaktiga som de verkliga mötena då vi fortfarande kunde föra en diskussion och 

förtydliga frågor och svar för varandra. De tre resterande intervjuerna skedde genom 

bokade möten med intervjupersonerna och detta tillvägagångssätt upplevdes som det 

mest fördelaktiga då det både öppnade för diskussion och samtidigt kunde tolkningar 

ske av kroppsspråk och ansiktsuttryck. I detta fall fanns inte möjlighet att möta upp alla 

intervjupersoner men vid mer tid och ekonomi hade det varit en fördel om alla 

intervjuer skedde genom personliga möten.  

 

2.5 Uppsatsens intervjupersoner 

 

Sanna 21 år, 1:a assistent på restaurangkedja i Kalmar 

 

Klara 27 år, Tidigare hotellreceptionist på hotell i Göteborg 

 

Ben 35 år, Tidigare barpersonal i London 

 

Elin 21 år, Servitris på hotell i Kalmar 

 

Hanna 25 år, Tidigare restaurangpersonal Ystad 

 

Stina 25 år, Restaurangpersonal på restaurangkedja i Kalmar 

 

2.6 Etiska överväganden 

Etik är alltid något som är av stor vikt vid en undersökning och för att veta hur man som 

forskare skall förhålla sig till etik är det viktigt att i förväg veta vad som anses som 

etiskt och icke etiskt inom sitt samhälle. Den första delen av etik som Smith beskriver i 

samband med forskning är att materialet som du skriver skall vara helt och hållet din 
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egna text. Det innebär att plagiat ses som ett sätt att överträda etiska regler i samband 

med studier (Smith 2016). Denna studie utgår till stor del från insamlad teori i form av 

böcker, rapporter och artiklar. Detta innebär i sin tur att mycket information och fakta i 

denna studie kommer ifrån andra människor. För att inte överträda etiska aspekter har 

faktan och informationen tolkats och omformulerats till en egen text. Vidare diskuterar 

Smith den etiska aspekten genom att beskriva vikten av att ta hänsyn till de människor 

du har kontakt med under studiens gång och arbetet du utför skall genomföras med en 

tanke kring andra människors välmående (Smith 2016). I denna studie har 

intervjupersonerna blivit väl informerade om studiens syfte och även upplysta om vilka 

uppgifter som kommer att användas i studien. För visad hänsyn gentemot deltagarna 

använder jag i studien fiktiva namn. Jag har också valt att inte nämna företagens namn 

då sådant kan upplevas som känsligt för de som deltar i undersökningen.  

 

2.7 Reliabilitet & Validitet 

Reliabiliteten för en studie handlar till stor del om huruvida studiens resultat skulle 

uppnås igen om den upprepas (Bryman 2016). Brotherton (2015) menar att studier som 

kan upprepas och uppnå liknande resultat som föregående studier ökar trovärdigheten. 

Resultaten för den kvalitativa forskningen tenderar inte kunna upprepas då den sociala 

miljön är i ständig förändring (Bryman 2016). Denna studie är genomförd med stöd av 6 

intervjuer där varje enskild individs upplevelser är viktiga och skiljer sig åt. Troligt är 

att en upprepad studie med samma antal intervjupersoner skulle resultera i andra 

uppfattningar och upplevelser då människor är olika som individer. Bryman menar att 

en studies reliabilitet baseras på huruvida studien är tillförlitlig eller ej. Han är också 

tydlig med att beskriva att reliabiliteten är ett begrepp som är mer aktuellt inom den 

kvantitativa forskningen (Bryman 2016). Denna studie är kvalitativ och syftar ej till att 

generalisera resultaten till en större population utan undersöker endast enskilda fall. Inte 

heller tar jag i denna studie hänsyn till den interna reliabiliteten som innebär att de 

subjektiva tolkningarna skall stämma överens mellan undersökningens bedömare 

(Bryman 2016). I denna studie är jag ensam författare och studien kräver därför endast 

min enskilda subjektiva bedömning.  

 

Validiteten tenderar kopplas mer sällan till kvalitativa studier då den ofta berör 

undersökningar där forskaren vill mäta något. Generaliserbarheten kopplas till dessa 

mätningar och är inte heller intressant för majoriteten av de kvalitativa studierna 
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(Bryman 2016). Dock kan den interna validiteten diskuteras i relation till kvalitativ 

forskning då den tenderar mäta hur väl forskarens empiriska material faktiskt mäter det 

som studien syftar till att mäta (Bryman 2016). Intervjupersonerna diskuterar frågor 

utifrån den teoretiska delen i denna studie och därmed genererar intervjuerna svar kring 

de definierade kategorierna. Studien syftar till att undersöka vilka aspekter som 

påverkar ungas upplevelser av hotell- och restaurangbranschen.   

 

2.8 Metodreflektion 

Metoden som använts för denna studie har inneburit att fenomenet studerats både 

utifrån en teoretisk ansats i form av litteratur samt en empirisk ansats i form av 6 

intervjuer. både den teoretiska och empiriska delen har genomförts parallellt med 

varandra och båda delar har skapat förståelse för den andra. Som tidigare nämnt är 

denna studie inte relevant för generaliseringar till en större population utan har som 

avsikt att ge subjektiva exempel från verkligheten kring upplevelserna av hotell- och 

restaurangbranschen. Vid ett nytt genomförande av studien hade samma 

tillvägagångssätt använt men med ytterligare ett antal intervjuer. Studien behandlar 

exempelvis fenomenet genus inom hotell- och restaurangbranschen. Denna 

undersökning består dock av fem intervjuer med tjejer och endast en intervju med en 

kille. Fler killar hade varit av intresse för ytterligare jämförelser. Vid ett nytt 

genomförande hade jag valt att använda mig av lika många tjejer som killar för att skapa 

en intressant diskussion kring genus. Jag upplever också att intervjuer varit ett 

fördelaktigt sätt att samla in empiri på då det har öppnat upp för följdfrågor och en 

möjlighet att tolka och be om ytterligare förtydliganden kring vissa frågor. Som tidigare 

nämnt har de olika intervjuerna skett på skilda sätt, genom mail, telefon och möten. Vid 

vidare eftertanke hade jag valt att boka ett möte med varje intervjuperson. 

Tillvägagångssättet upplevdes som mest fördelaktigt då det skapade möjligheter till 

diskussion med intervjupersonerna samtidigt som man kunde tolka och analysera 

ansiktsuttryck och kroppsspråk.Vidare har tankar kring frågorna i intervjuerna väckts i 

efterhand. Studien syftar undersöka vilka aspekter som påverkar ungas upplevelser av 

hotell- och restaurangbranschen. Utifrån frågorna i intervjuerna kan det tänkas att jag 

som forskare redan innan intervjuerna definierat dessa aspekter. Vid en vidare studie 

kan det tänkas att frågorna skulle vara mer öppna för chans till egna definieringar av 

dessa aspekter.  
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3 Teori 

I följande kapitel presenteras den teori som använts som grund för de empiriska 

intervjuerna. I detta avsnitt förklaras vilka aspekter som tenderar påverka de som arbetar 

med direkt service och olika sätt att hantera yrket på.  

 
 

3.1 Studiens koppling till turism 

 

“Tourism is a complex, perhaps among the most complex topics in social science. It is a 

form of human behavior; a social phenomenon; an economic sector; a policy field; and 

a source of social, environmental and economic change” Stephen L.J. Smith 

 

Connie Mok, Beverly Sparks och Jay Kandampully diskuterar gästfrihetsindustrin, 

turism och fritid som en gemensam kontext. Tillsammans har dessa tre delar utvecklats 

till att bli aktuella på de flesta platser i världen. Turism definieras här som en kontext 

inom vilken rymmer flera olika delar. Huvudsyftet med turism är dock att man befinner 

sig på annan plats än den man bor på och övernattar på annat ställe än ditt hem (Mok, 

Sparks & Kandampully 2010). Detta innebär i sin tur att hotell blir en naturlig del av 

turismen då människor måste bo någonstans under sin resa. De menar också att servicen 

blir en stor del av turismen då turister kommer för att uppleva något och det då kräver 

att platsen kan serva turisterna med vad dem önskar (Mok et.al. 2010). Därför blir även 

restauranger en central del inom turismen då det är en viktig aspekt inom just 

serviceindustrin. David Bell beskriver också gästfrihetsindustrin där mötet mellan gäst 

och värd ligger i fokus och hotell och restaurang har en betydande roll. Han benämner 

även gästfrihet som en del av turismen som fått ett ökat fokus rörande forskning kring 

turism (Bell 2009). Med anledning av det ökade fokuset kring industrin anses ämnet 

hälsa hos unga vuxna inom hotell- och restaurangbranschen vara en studie av relevans 

och en del av ett större forskningsfält. Bell menar att gästfrihet handlar om möten 

mellan människor precis som turism till viss del innebär samma sak.Mötet mellan 

värden och gästen är inte sällan ett möte där det finns en obalans och människor 

kommer från olika social bakgrund (Bell 2009). I denna studie ligger ett fokus på mötet 

mellan värd och gäst, mellan anställd och chef och mellan kollegor.  



  
 

12 

 

3.2 Dual pressure i servicebranschen 

Servicebranschen innebär en gemensam sak för alla anställda, nämligen kontakten 

mellan den anställde och kunden. Detta är dock inte den enda relationen som har en 

plats inom serviceindustrin utan en tredje dimension, ledningen spelar också en viktig 

och avgörande roll när det handlar om sociala kontakter inom industrin. 

Servicepersonalen blir en nyckel till framgång för ett företag, om service kan anses som 

god. Mötet mellan kunden och personalen kan dock få en annan utgång och då hämma 

företagets utveckling och möjlighet till att  konkurrera på servicemarknaden. Marek 

Korczynski menar därför att mötet mellan kunden och personalen är av stor vikt och är 

det som skapar en bild av ett serviceföretag (Korczynski 2002). Korczynski fokuserar 

på den aspekten inom service som handlar om den tvåsidiga pressen, det vill säga 

pressen från kunderna att leverera en god service till bra priser samtidigt som företaget 

vill tjäna pengar på sina kunder (Korczynski 2002).   

 

Runt mitten av 1900-talet kom man att se service som en egen kontext som skiljer sig 

från tillverkningssektorn. Service innebär att produkten är själva mötet som sker mellan 

kund och personal och hur väl servicen upplevs bestäms helt och hållet av kunden. 

Detta innebär samtidigt att serviceprodukten levereras här och nu, varje möte mellan 

kund och personal skiljer sig åt och är inget som i förväg går att planera (Korczynski 

2002). Det är kundernas upplevelser av servicen som avgör i vilken mån ett 

serviceföretag blir konkurrenskraftigt på marknaden. I samband med detta talar man om 

dual pressure, vilket innebär att kunden förväntar sig god service, till bästa pris 

(Korczynski 2002).  

 

Den kund som har vetskapen om vad serviceföretagen vill kan ses som kunder med ett 

rationellt tänkande och en ekonomisk önskan kring den service som bedrivs. 

Kunden vill få bästa service till bästa pris. Medan det finns motsatta sätt att se på kunder 

som lätta att manipulera och lura. Dessa kunder anses lätta för organisationer inom 

service att styra över. Det mest förekommande är dock synen på kunder som påverkade 

av serviceföretagen samt sin egen vilja. Vilket återigen kan kopplas till dualism. Denna 

typ av dual pressure som uppkommer inom service kontexter leder inte sällan till att de 

som arbetar med direkt service behöver utföra sitt arbete med två olika syften, att 

tillfredsställa kunden och samtidigt utföra effektiv service för företaget ( Korczynski 
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2002). Det blir för den anställde svårt att helt ta kontroll över mötet med kunden då 

press kommer från fler än ett håll (Korczynski 2002). Det är också omöjligt för 

medarbetaren att använda samma tillvägagångssätt för alla kunder då servicebranschen 

tenderar möta olika kunder med olika krav. Därför blir kravet på flexibilitet inom 

företaget av stor vikt. Produkten som levereras levereras här och nu, det finns inget som 

kan förbereda den anställde inom service för hur nästa möte kommer att se ut 

(Korczynski 2002).  

 

Korczynski talar om servicebranschen där tillfälliga sociala relationer skapas mellan den 

anställde och kunden. Den anställde som har direkt kontakt med kunden hamnar inte 

sällan i en situation där hen tvingas gå emot företagets principer och regler eller gå emot 

kundens önskan eller begäran om en viss typ av service. För den anställde skapas då 

situationer där hen blir utsatt för någons frustration och därmed skapas ett arbetsklimat 

som kan skada den anställde (Korczynski 2002).  

 

Dual pressure handlar om pressen för den anställde som tvingas mellan företaget och 

kunden och för att hantera dessa känslor som kan uppstå i samband med detta används 

många gånger ett förhållningssätt som kallas emotional labor. I nästa del presenteras 

begreppet emotional labor, hur det är tänkt att fungera som ett sätt att hantera känslor 

och vad det leder till för medarbetare inom servicebranschen.  

 

3.3 Emotional labor 

Hochschild argumenterar för att känslor kan kontrolleras och anpassas efter olika 

sociala situationer, då vi förväntas känna och bete oss på ett visst sätt. Vi har 

uppfattningar om vilka känslor som är lämpliga för en viss situation (Hochschild 2003). 

Emotional labor tillämpas inom flera olika branscher och är för personal ofta 

nödvändigt men inte alltid uppskattat av de som använder sig utav förhållningssättet. 

Att kunna förhålla sig till olika situationer och personer innebär att samtidigt kunna 

hantera och uttrycka skilda känslor, oavsett om känslorna är äkta eller ett professionellt 

skådespel (Hochschild 2012). Just detta skådespel när det kommer till känslor kan i 

vissa fall vara svårt att hantera av den som skall utföra det. En social situation kan kräva 

att personalen förhåller sig till kunden på ett visst sätt samtidigt som personalen bär på 

en helt annan känsla.  
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Emotional labor har i många fall kommit att användas som ett förhållningssätt som 

skapar konkurrenskraftiga företag. Dock har samband setts som kan koppla emotional 

labor till utbrändhet och stress bland personalen (Hochschild 2012). Att vara glad och 

trevlig ses som något självklart oberoende av gästens uppförande gentemot personalen 

(Hwa 2012). Detta har lett till att man sett samband som indikerar på att detta är 

påfrestande för de anställda. Emotional labor är ofta centralt inom servicebranschen, där 

hotell- och restaurangpersonal är en stor del. Denna grupp anställda anses allt som oftast 

visa upp en känsla av glädje och välkomnande för sina gäster oberoende av situationen 

(Hochschild 2012). Det handlar om att lura folk till att tro på den känslan du uppvisar, 

även om du känner något annat. Detta kallas ytligt skådespel du lurar andra men inte dig 

själv. Samtidigt finns det många arbeten där anställda lärt sig hantera vissa situationer 

och därmed agerar på ett visst sätt från början vilket kan leda till ett djupgående 

skådespel där dina egna känslor döljs även för dig själv (Hochschild 2012). Genom 

emotional labor kan personalen på en arbetsplats kontrollera och skydda sig samtidigt 

som kunderna får vad de förväntar sig (Hochschild 2012). Detta är i alla fall den yttersta 

tanken med användningen av emotional labor, men emotional labor har visat sig ha 

kopplingar till personalens mående och huruvida de upplever arbetet som balanserat 

eller ej (Hofman & Stokburger 2017).  

 

Forskning har visat att användning av emotional labor inom hotellindustrin, som är 

tänkt att fungera som en framgångsfaktor i många fall skapar stress, utmattning och 

dåliga relationer på arbetsplatser och är inte sällan en bidragande faktor till att anställda 

drar sig ifrån en arbetsplats. Hofman & Stokburger menar att ett ökat välmående bland 

personalen kommer att öka deras koppling till företaget (Hofman & Stokburger 2017). 

Det har genom åren genomförts ett stort antal forskningar kring emotional labor, men 

lite tyder på att detta förhållningssätt bidrar till ett ökat välmående bland anställda 

(Hofman & Stokburger 2017).  

 

Emotional labor på en arbetsplats kontrolleras till stor del av företagets normer. Det är 

de anställdas jobb att leva upp till dessa normer och kunna anpassa sina känslor efter 

situation. Inom servicebranschen är den den generella kravet att personalen skall leva 

upp till kundernas önskan om service vilket innebär att personalen oavsett situation 

alltid skall uppföra sig på ett vänligt sätt. Ett vanligt förekommande fenomen i samband 

med emotional labor är att personalen tvingas dölja sina egna känslor och förväntas 
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“spela teater” för kunderna. Detta skapar i sin tur i många fall en negativ påverkan på 

den anställde som tvingas hålla tillbaka sina äkta känslor (Hofman & Stokburger 2017).  

 

Hofman & Stokburger menar även att det är av stor vikt för anställda inom service att 

uppleva en harmoni både på och utanför arbetsplatsen. Hwa menar att emotional labor 

förekommer och då är arbetsgruppen av stor vikt för att skapa ett positivt arbetsklimat 

och där emotional labor både blir lättare att hantera samt att behovet av användningen 

av emotional labor skall minska, även om detta inte alltid är fallet (Hwa 2012). Hofman 

& Stokburger menar att användningen av emotional labor leder till en minskad trivsel 

på jobbet och mindre hängiven personal. Känslor som personalen visar gentemot kunder 

behöver vara äkta för att även de anställda ska bli tillfredsställda (Hofman & Stokburger 

2017).  

 

Ronald Humphrey är en av de forskare som menar att ledarens roll inom ett företag 

handlar om att kontinuerligt uppmuntra och stärka sina medarbetare. Detta skall även 

ske om ledaren inte själv känner sig entusiastisk och glad. Chefens säkerhet är enligt 

Humphrey nyckeln till säkerhet bland medarbetare. Användning av emotional labor 

inom ledningen tenderar kunna föra över positiva känslor till de anställda och skapa ett 

bättre arbetsklimat (Humphrey 2012). Antaganden görs kring att emotional labor kan 

användas av ledare och chefer och genom dem spridas till hela arbetsgruppen.  

 

Enligt Humphrey finns det skilda sätt som en ledare kan påverka sina medarbetare. 

Likväl som en ledare som använder sig av emotional labor kan föra över positivitet på 

sina anställda kan det likväl vara så att ledaren som upplever stress och mår psykiskt 

dåligt kan föra över sitt negativa mående på personalen (Humphrey 2012). Relationen 

mellan anställda och ledare kan ses som väsentlig för ett bra arbetsklimat och emotional 

labor, främst genuin och djupt agerande emotional labor kan tänkas bidra till utvecklade 

och bättre relationer. Dock anses emotional labor endast innebära ett gott ledarskap om 

ledaren genom emotional labor uppvisar ett välmående.  

 

Hotellbranschen anses vara en bransch med ett tufft arbetsklimat där anställda arbetar 

obekväma tider samt får dåligt betalt, förutsättningar som kan komma att skapa stress 

bland medarbetarna (Ling, Liu & Wu 2017). Precis som föregående forskning menar att 

autentiskt och djupt agerande ledarskap bidrar till bäst förutsättningar för medarbetarna 
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menar även Qian Ling, Fang Liu och Xiaoyi Wu att det autentiska ledarskapet samt det 

tjänande ledarskapet är de strategier som är att föredra för ledarskap inom 

serviceindustrin. Dessa tenderar skapa goda relationer mellan ledare och medarbetare 

samt leder till att medarbetare utvecklas inom företaget och upplever ett välmående i 

samband med arbetet (Ling, Liu & Wu 2017).  

 

Det tjänande ledarskapet ses som ett förhållningssätt till sina medarbetare där “ledaren” 

ser sig själv som en tjänare snarare än en chef. Ledaren finns till för att utveckla sin 

personal inom arbetet Genom att tjäna sina medarbetare skapar ledaren förutsättningar 

för sin personal (Ling, Liu & Wu 2017). I vissa fall kopplas det tjänande ledarskapet 

samman med det autentiska ledarskapet och syftar också till att styrka personalen med 

en ödmjukhet som ledare. Det autentiska ledarskapet handlar till stor del om äkthet 

gentemot de anställda. Att leda genom att visa de känslor som man som ledare känner 

och vara medveten om sina styrkor och svagheter kan också tänkas skapa en ödmjukhet 

som öppnar upp för ett förtroende mellan ledare och medarbetare. Gemensamt för de 

båda ledarskaps strategierna är att de handlar om positiv psykologi och ledare som inte 

nödvändigtvis vill upplevas som makthavare utan snarare som tjänare för sin personal 

(Ling, Liu & Wa 2017).  

 

Vidare diskuterar Erving Goffman vilken roll jaget, teamet och chefen spelar på en 

arbetsplats. Tidigare avsnitt har syftat till att beskriva chefens roll för sina medarbetare 

och kommande del diskuterar vidare medarbetarens egen roll inom företaget samt 

relationen till kollegor och vilken roll de spelar för medarbetaren inom serviceindustrin.  

Erving Goffman talar om tre olika aspekter i sin forskning jaget, teamet och chefen. Han 

menar att människan som väljer att presentera och hantera en social situation på ett visst 

sätt förväntar sig samma behandling tillbaka och att hen skall komma att bli accepterad 

på samma sätt som hen accepterar andra (Goffman 1956). I mötet med andra människor 

är det av stor vikt att övertyga de personer mötet sker med om det du önskar visa. I 

många fall kan detta innebära att personen skådespelar. Denna roll spelas vanligen för 

att skapa förtroende och göra andra människor nöjda. Ytterligare ett steg längre går 

personen när hen skådespelar till den gräns att hen faktiskt börjar tro själv på sitt eget 

skådespel och det blir då än mer äkta för den som upplever det (Goffman 1956). Inom 

servicebranschen är skådespelet vanligt förekommande och ofta en nödvändighet för att 

servicen skall leva upp till kundernas krav. Det är dock inte i alla fall som personalen är 
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positiv till detta och en del jobbar för att övertyga kunderna med deras skådespel medan 

andra istället låter visa sina äkta känslor och bortser från skådespelet (Goffman 1956). 

Att arbeta med service innebär ett visst tempo som du dagligen skall leverera. Att få 

snabb och effektiv service upplevs ofta som viktigt utifrån kundens perspektiv och det 

är något som personalen måste göra. Däremot kan själva tjänsten du levererar variera 

och inte alltid leva upp till kundens förväntningar, men det är ofta lättare att dölja eller 

ursäkta sig för (Goffman 1956).  

 

Vidare diskuterar Goffman teamet som en del av framträdandet. Inom serviceindustrin 

menar Goffman att den som framträder inför kunden ofta gör det med ett syfte som 

sträcker sig längre än att bara skapa en god bild av sig själv. Inom service vill man som 

anställd representera en produkt och företaget på ett förmånligt sätt. Prestationen från en 

anställd tenderar sällan dock handla om endast den personen. Inom företaget spelar 

teamet en stor roll för prestationen hos varje individ och genom att ta hand om olika 

delar skapar man ett gott samarbete (Goffman 1956). Ofta är teamet bestående av 

människor med olika bakgrund och olika social ställning i samhället men vad som 

teamet ofta bidrar till är att minska dessa klyftor och föra olika människor närmare 

varandra (Goffman 1956). Teamet kan definieras som en grupp människor som 

tillsammans arbetar för att generera en gemensam prestation. Teamets medlemmar kan 

också ses som ömsesidigt beroende  av varandra. Prestationen blir beroende av att varje 

medlem i teamet tar ansvar för sin roll och strävar mot samma sak. Som enskild individ 

är det svårt att styra över dina teammedlemmar och väljer dem att gå emot teamet är det 

upp till dem (Goffman 1956). Goffman talar också om prestationen som en sak som 

endast blir nödvändig när teamet skall framträda inför andra men att detta ej skulle vara 

lika viktigt när teamet endast är i en situation där de är själva med varandra (Goffman 

1956). Han menar att bakom kulisserna kan teamet låta sina äkta känslor träda fram. 

Han tar upp ett exempel där en person i teamet gör ett misstag så måste teamet dölja sitt 

missnöje inför publiken för att sedan låta personen veta om deras besvikelse bakom 

kulissen (Goffman 1956). Talar man om team inom servicebranschen är det inte sällan 

som kunderna vill se ett team som har den professionella rollen gemensamt. Teamet 

inom service skall på så sätt skilja sig från gästerna själva (Goffman 1956).  
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3.4 Genus som en del av hotell- och restaurangbranschen 

Hotell- och restaurangbranschen är en industri som fortfarande idag består av flest 

kvinnor. I och med detta förstärks också normerna om hur en kvinna skall vara. 

Generaliseringar kring kvinnor som omhändertagande och empatiska medan synen på 

män fortfarande kan vara att de är mer aggressiva. Hotell- och restaurangbranschen 

kopplas ihop med uppgifter som att möta människor, värna om andra och 

hushållssysslor. Lainpelto beskriver branschen som en bransch där lönerna samt 

statusen är låg. Att kvinnor ofta väljer att arbeta inom en industri där man anses ha lägre 

status kan tänkas vara en effekt av föreställningar kring kvinnor och könsroller och 

branschen anses fortfarande idag vara en bransch för kvinnor och kopplas samman med 

lågt betalt arbete. Det är inte heller ovanligt att arbetare inom service ses som mer 

okvalificerade än andra (Lainpelto 2012).  

 

Synen på kvinnor som underlägsna män har funnits med sen långt tillbaka i tiden. 

Redan under 1700-talets början var synen på kvinnor var diskriminerande och kvinnor 

var inte välkomna in i industrins arbetsmarknad utan fick sköta sådant som män ansåg 

dem duga till och där hushållsarbete som kan förknippas med hotell- och restaurang var 

vanligt förekommande. Inom hotell- och restaurang arbetar främst kvinnor med den 

direkta servicen och män backstage, till exempel inom kök. Vilket ses som ett mer 

kvalificerat arbete med högre status (Lainpelto 2012). Ordet hemmafru som är 

ihopkopplat med sysslor som serviceyrket många gånger innebär är kopplat till det 

kvinnliga könet kan tänkas skapat förväntningar kring vem som skall arbeta med just 

service (Darke & Gurney 2011). Enligt Mette Sandoff är det viktigt att anställda inom 

service har en god förmåga att möta gäster (Sandoff 2011). Relaterar man detta till det 

Lainpelto beskriver generellt ses som kvinnliga egenskaper, nämligen 

omhändertagandet och värnandet om människor (Lainpelto 2012) så är det kvinnor som 

utifrån samhällets normer kring kön är de som skulle vara mest lämpliga för denna typ 

av arbete. Att 56 % av de anställda inom service är kvinnor kan tänkas vara en effekt av 

dessa normer (Lainpelto 2012). Författaren Eileen M Otis beskriver hur 

servicebranschen ser ut inte i Sverige men i Kina. Där är kvinnor vanligen de som är 

anställda inom servicebranschen och ofta med krav på att deras ålder ska vara ung och 

krav på ett visst utseende och kunden ses ofta som en makthavande Gud i servicemötet. 

Branschen är fortfarande idag sett som en feminin bransch med låga löner (Otis 2011).  
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Mette menar att det främst receptionister och servitriser som byter jobb mest frekvent 

och oftast då kvinnor. Samtidigt beskrivs branschen som en otrygg med dåliga 

arbetsvillkor (Sandoff 2011). Det är just dessa typer av arbeten som innebär en direkt 

kontakt med gäster där alla gäster har olika förväntningar på service produkten och det 

blir den receptionisten eller servitrisens jobb att prestera i varje situation och leverera 

den begärda servicen (Lee-Ross 2010). Vi förstår också att detta jobbet oftare blir 

kvinnors än mäns jobb och därför kan det tänkas att kvinnor också är de dom möter flest 

kunder i jobbet. Med tanke på att kvinnor är överrepresenterade männen i branschen är 

det också ett intressant perspektiv att undersöka studiens fenomen från. 

 

4 Empiri 

I denna del presenteras de resultat som de 6 genomförda intervjuerna resulterat i. 

Resultatdelen är vidare indelad i kategorier som definierats utifrån svaren i intervjuerna. 

Under varje kategori presenteras och diskuteras varje intervjupersons tankar och ställs 

vidare mot varandra.  

 

Serviceindustrin handlar om att förmedla en serviceprodukt och denna produkt är i sin 

tur ingenting man kan vidröra eller hålla i utan sker i interaktionen mellan människor 

(Poudle & Altinay 2016). Denna interaktion sker till största del mellan konsumenten 

och den som arbetar med den direkta servicen. Denne medarbetare blir då den som 

representerar och presenterar företaget (Shea 2010). Branschen har ofta kommit att 

beskrivas med att de anställda alltid ska möta gästerna med ett leende och normer kring 

att kunden alltid är den som har rätt. Något som beskrivs vara svårt att uppfylla då 

företagen samtidigt vill vara så kostnadseffektiva som möjligt vilket försämrar 

möjligheten att leverera god service för medarbetaren. Att leverera god service är något 

som beskrivs möjligt att uppnå men då behöver också mer pengar och energi investeras 

i de anställda som arbetar med den direkta servicen. De anställda kan tränas till att 

leverera god service men många företag väljer att inte uppfylla detta behov (Hudson & 

Hudson 2013). En väl informerad medarbetare kommer kunna leverera en bättre service 

(Shea 2010). Det mötet som sker inom gästfrihetsbranschen kan variera och det är inte 

alla gånger som gästen och värden har samma tanke kring hur servicen skall gå till och 

kraven på servicemedarbetaren är höga (Darke & Gurney 2011). För att ett företag inom 

gästfrihetsindustrin skall vara effektivt och framgångsrikt krävs ett passande 
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arbetsklimat och finns detta skapar det oftast också en kundnöjdhet vilket skapar en 

positiv cirkel (Sparks 2010).  

 

Det är möjligt att anta att ett stort ansvar ligger på de anställda som arbetar med den 

direkta servicen Sparks (2010) menar att upplevelsen av service på en restaurang kan 

påverkas av hur maten smakar. Är det fel på maten upplevs ofta servicen som dålig. 

Trots att den som har en interaktion med gästen inte lagat maten påverkas hen ändå av 

detta då hen sköter mötet med gästen. Detta visar på att situationer som skapar en sämre 

kundnöjdhet inte alltid kan påverkas av service personalen och dennes position inom 

företaget kan därför antas bli mest utsatt för missnöjda kunder. Servicepersonalen 

förväntas vara artig och le och kommunikationen med kunderna är det mest centrala och 

viktiga i servicemötet (Sparks 2010).  

 

4.1 Ett tufft arbetsklimat 

I de 6 genomförda intervjuerna har alla intervjupersoner haft en generell syn på hotell- 

och restaurangbranschen som i många delar stämmer överens med varandra. När jag 

ställer frågan kring den generella synen på branschen är det första och mest tydliga ord 

jag uppfattar stress. Även om de olika svaren skiljer sig något åt och det lyser igenom 

att vissa upplevt serviceyrket mer krävande än andra.  

 

Hotell- och restaurangbranschen är arbeten som går in under gästfrihetsindustrin och 

kan många gånger tänkas vara enkel. Gästen önskar något och personalen levererar 

detta till gästen. Men branschen är inte alltid så enkel då den handlar om sociala 

interaktioner och mycket ansvar vilar på personalen som skall uppfylla gästens alla 

olika behov (Bell 2009). Serviceyrket kan innebära svåra situationer för de som arbetar 

med det direkta servicemötet och då är det av stor vikt att företaget har ett fokus på sina 

medarbetare och arbetar för att stärka dem så att de lättare kan hantera olika situationer 

(Shea 2009). Utifrån de 6 intervjuerna förstår jag att ledningen inte alltid arbetar på ett 

sätt som stärker sina medarbetare.  

 

Ben, tidigare barpersonal är den som ger mig ett svar där känslorna till svaret blir 

tydliga. Han uttrycker att hans generella syn är att det är en “Skitbransch”.  

 

“Du blir inte behandlad med respekt varken av gäster eller ledningen” Ben 
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Och i samband med detta jobbar man också på ett smutsigt, stressigt och lågavlönat 

jobb.  

 

“Det är inte fullt lagliga saker som händer” Hanna 

 

Hanna 25 år har tidigare erfarenheter av restaurangbranschen där hon var anställd som 

bar- och serveringsansvarig. Hon menar likt Ben att detta är arbeten som är slitsamma 

och framförallt innebär en generell stress och dåliga arbetsförhållanden. I denna intervju 

kommer det fram att Hanna haft upplevelser av inte fullt lagliga saker inom branschen. 

Passen kunde sträcka sig mot 17 timmar med endast ett fåtal timmar tills nästa pass.  

 

“Alla kanske inte förstår hur mycket energi som ligger bakom arbetet, därför kan det bli 

ett ganska otacksamt jobb” Klara 

 

Klara är 27 år, tidigare hotellreceptionist upplever också att branschen  

är stressig och lågavlönad samt en bransch dit många unga medarbetare söker sig efter 

studier. Klara menar att man måste jobba relativt mycket för att klara av sina utgifter. 

Hon har dock även många positiva saker att säga om branschen och man förstår genom 

samtalet att Klara i många fall uppskattar det branschen handlar om, nämligen 

kontakten med gäster.  

 

“Branschen är mångsidig och jag får jobba med att göra gäster nöjda” Klara 

 

Hon är inte heller sen med att poängtera att alla dessa aspekter av branschen som hon 

valt att nämna kan skilja sig från olika företag beroende på företagets status och 

arbetsgivarens inställning till sina medarbetare. Hon menar även att stressnivån kan 

skilja sig från olika företag. Vidare berättar Sanna 21 år som är 1:a assistent på en 

restaurangkedja i Kalmar menar att hennes upplevelser stämmer väl överens med 

Klaras. Stressen är hög och branschen kan upplevas tuff då man varje dag arbetar för att 

göra människor nöjda men precis som Klara förstår jag genom sättet som Sanna pratar 

att hon trivs bra med både stressen och de dagliga kundmötena.  

 

“ Det är en viktig bransch som skapar en del av turismen” Elin 
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Elin arbetar som servitris och frukostvärdinna på ett hotell i Kalmar och upplever trots 

att arbetet är viktigt att anställda inom branschen ofta nedvärderas och att många 

generellt ser ner på serviceyrket.  

 

“Det är en stressig bransch med höga krav men den innebär också stora 

utvecklingsmöjligheter för dig som anställd” Stina 

 

Vidare diskuteras fenomenet att vara ung inom branschen. Majoriteten av deltagarna är 

födda under 90- talet och räknas därför till gruppen 90- talister. Många av de 

upplevelser som jag fått ta del av i samband med dessa intervjuer kan tänkas relatera till 

den tidigare nämnda synen på unga som, lata, bortskämda och curlade. Undersökningar 

har dock resulterat i andra beskrivningar av dagens unga. Självförverkligande är ett 

begrepp som i många fall kan kopplas till dagens unga, vilket innebär att många faktiskt 

är motsatsen till lata, bortskämda och curlade och visar istället att de är måldrivna och 

kämpar för en framtida karriär genom vidare studier (Parment 2010).  

 

4.2 Att vara ung 

Elin talar om att vara ung i branschen som något positivt. Elin menar att det är positivt 

att vara ung då man orkar mycket både psykiskt och fysiskt sätt, samtidigt som man är 

med och skapar den image som hon upplever att branschen vill skapa. Elin förklarar att 

hon tror att företag inom service vill ha unga, pigga medarbetare som kan ta hand om 

gästerna på bästa sätt. Stina håller till viss del med om att det är positivt att vara ung 

inom branschen då man kan komma in som en ny kraft med nya ideér och tankar men 

beskriver samtidigt att detta kan möta motstånd från äldre, mer erfarna som kan ställa 

sig negativa till förändringar.  

 

“Yngre är mer föränderliga medan äldre vill leva kvar i det gamla” Stina 

 

“Jag tror att det finns en risk att bli utnyttjad av både arbetsgivare och gäster” Klara 

 

Klaras syn på att vara ung kan relateras till Elins beskrivning av att unga har mycket 

energi både fysisk och psykisk vilket gör att man orkar med arbetet i större utsträckning. 

Hon kopplar det inte till hennes unga ålder men beskriver ändå hur den låga lönen 
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ibland gjort att man känt sig mindre värd som anställd och att gäster kan skrika och 

förmedla sexuella kommentarer. Vidare reflekterar hon kring att detta eventuellt kan ha 

att göra med hennes arbetstitel eller att hon är kvinna. Klara framstår som en stark 

person som kan hantera många av serviceyrkets svåra situationer och menar att den 

generella bilden är att hon blivit behandlad bra även om hon inte alltid blir visad den 

respekt hon förtjänar eller blir tagen på allvar. Klara verkar utifrån intervjun kunna 

hantera gäster och svåra situationer genom att lägga på ett extra leende samt ventilera 

med kollegor när gästerna avlägsnat sig. Det är möjligt att Klaras positiva inställning till 

jobbet är vad som också skapat hennes uppfattning kring hur hon behandlas. Trots att 

hon beskriver att hon 25 % av gångerna får fejka ett leende vill hon också mena på att 

hon gillar att skapa en kundnöjdhet och upplever det positiva med branschen att få göra 

andra människor glada. 

 

“Det är 2017 men världen har inte kommit så långt egentligen” Sanna 

 

Sanna menar att upplevelsen av att vara ung inom hotell- och restaurangbranschen kan 

upplevas på skilda sätt. Hon beskriver hur det är en möjlighet att jobba sig uppåt och att 

lyckas och samtidigt har den fysiska orken. Dock kopplar Sanna många egna negativa 

upplevelser kring att vara just ung och kvinna och menar att hon inte alltid visas den 

respekt hon borde visas. Trots rollen som chef på arbetsplatsen ber gästerna att få prata 

med chefen. Gästerna vill inte alltid tro att Sanna som är en ung tjej kan ha den rollen. 

 

“Jag har många gånger fått höra jag vill prata med chefen på det här stället och får 

snällt berätta att du pratar med henne. Vid det tillfället får man ofta ett hånflin av 

gästen som majoriteten av gångerna är medelålders män” Sanna 

 

I dessa fall upplever Sanna att trots sin kompetens inom arbetet saknar hon den respekt 

hon förtjänar. Sanna verkar kunna ta emot en hel del kritik från gästerna men låter ingen 

diskriminera varken henne eller medarbetarna.  

 

Hanna som arbetat som restaurangpersonal tror också att unga människor blir mer 

utnyttjade än andra, till stor del på grund utav att man är lätt att utnyttja som ung då man 

ofta saknar erfarenhet och kunskap om sina rättigheter. Hon menar att unga medarbetare 
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har en föreställning kring hur branschen ser ut och när det visar sig vara verklighet 

accepterar man också att det är så den är oavsett vad det innebär.  

 

Även om Hannas upplevelser kan tolkas som negativa så uttrycker Ben sitt missnöje 

kring att var ung i branschen än mer tydligt. När jag ställer frågan kring att vara ung till 

Ben svarar han rakt och tydligt att det är hemskt. För honom var hotell- och restaurang 

aldrig ett alternativ för framtiden utan endast ett tillfälligt sätt att tjäna pengar efter sin 

utbildning. Ben kände alltid att han hade kunskaper som han inte fick användning av i 

sitt yrke. Efter utbildningen inom juridik kändes det som att moppa golv i en bar inte 

krävde de kvalificeringar han upplevde sig ha.  

 

Utifrån dessa generellt negativa upplevelserna av hotell- och restaurang samt att vara 

ung inom branschen är det vidare intressant att diskutera kring vad dessa uppfattningar 

vidare kan bero på samt vad dessa aspekter kan leda till när det handlar om den 

välbefinnande för medarbetare inom serviceindustrin. I nästkommande del diskuteras 

intervjupersonernas upplevelser i kontext med dual pressure, emotional labor och jaget, 

teamet och chefen.  

 

4.3 Genus  

I denna studie består majoriteten av intervjupersonerna av unga kvinnor och endast en 

man. Hotell- och restaurangbranschen är till största del bestående av kvinnor och de 

allra flesta arbetar också som serveringspersonal eller receptionister, vilket kan tänkas 

göra kvinnornas roll i branschen extra utsatt. I denna studie definierar sig 5 av dessa 

personer som kvinnor och en som man. Det finns en teori kring att generaliseringar 

kring genus till stor del existerar idag (Lainpelto 2012). Restaurangbranschen kopplas 

ihop med uppgifter som att möta människor, samtidigt som arbetena ofta anses ha låg 

status.   

 

Sanna är 21 år och kvinna och hennes arbete innebär en ledande chefsroll på 

arbetsplatsen. Ser man till generaliseringarna som Lainpelto (2012) talar om kan Sanna 

tänkas gå emot dessa generaliseringar, inte för att hon inte är empatisk och 

omhändertagande utan eftersom hon är en kvinna som har en mer kvalificerad roll inom 

företaget.  
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Kvinnor har länge ansetts ha en lägre status än män i samhället och har genom historien 

blivit diskriminerade av män. När Sanna berättar sin upplevelse kring att vara kvinna 

inom restaurangbranschen förstår man att dessa mönster fortfarande finns kvar idag. 

Hennes chefsroll blir ofta ifrågasatt på grund av hennes kön, speciellt av medelålders 

män och gäster saknar ofta mer respekt för henne än männen inom företaget.  

 

Detta gör att en ung kvinna måste anstränga sig ganska mycket för att anses som 

kompetent av gästerna, upplever Sanna. Synen på kvinnor som underlägsna männen 

verkar i detta fall leva kvar och Sanna förklarar hur hon får kämpa för att uppleva den 

respekt hon förtjänar. Att kunden anses ha en viss makt över den anställde (Otis 2011). I 

Sannas fall verkar kunden vara den som avgör om hon förtjänar respekt eller inte.  

 

Ben arbetade inom restaurangbranschen i London och vill minnas att han la märke till 

att kvinnor behandlas sämre än män många gånger. Detta menar han förekom både 

bland hur de blev behandlade av gäster och annan personal. Ben förklarar att detta inte 

enbart gällde hur man såg på kvinnornas arbete utan också att män många gånger kunde 

säga olämpliga saker just till den kvinnliga personalen.   

 

“Ibland kände jag mig inte så värdefull, det var gäster som skrek på en och uttryckte 

sexuella kommentarer” Klara 

 

När jag frågar Klara om hur hon behandlats på sitt arbete är hennes första respons att 

hon blivit behandlad bra men efter ett tag börjar hon också nämna situationer då gäster 

skrek och förmedlade sexuella kommentarer till henne. Vid ett tillfälle kom en äldre 

man fram till Klara under ett arbetspass och frågade henne om hennes bh-storlek. I detta 

ögonblick förklarar hon att hon blev chockad men Klara är noga med att sätta gränser 

och förklarar att hon blev arg och sa precis vad hon tyckte till mannen som fick lämna 

hotellet med huvudet sänkt. Klara är inte säker men spekulerar ändå kring att hennes 

kön kan vara en bidragande faktor till att hon ibland blivit behandlad på detta sätt. Hon 

tror att det kan bero på en kombination mellan hennes arbetstitel som hotellreceptionist 

och att hon är just det som många gånger nedvärderas, kvinna.  

 

När det kommer till diskussionen kring genus i samband med ämnet är det inte alla 

intervjupersoner som kommenterat detta fenomen men att tre intervjupersoner väljer att 
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berätta och lyfta just frågan kring genus skapar en ökad förståelse kring rollen att vara 

kvinna inom branschen och endast utifrån dessa exempel förstår man att branschen inte 

alltid är helt jämställd.  

 

4.4 Stresshantering 

Det är för en människa oundvikligt att från och till i livet uppleva stunder i livet då 

denne oroar sig och tvivlar på sig själv. Psykisk ohälsa kommer mer eller mindre finnas 

i varje människas liv, i olika utsträckning (Rydén & Stenström 2015). Servicejobb 

innebär tillfälliga sociala kontakter med gäster som alla kommer med olika önskemål. 

Den anställde jobbar då både för att skapa en kundnöjdhet samtidigt som företagets 

tankar kring servicen inte alltid stämmer överens med kundens och den anställde 

hamnar i en svår sits mellan två olika viljor, vilket kan skapa dåliga arbetsförhållanden 

för den anställde (Korczynski 2002).  

 

Att uppleva och hantera stress är något som idag är bevisat påverkas av både situationen 

runt en person men även hur personen fungerar som individ. Människor upplever stress 

i olika utsträckning samt hanterar stressen på många skilda sätt (Michie 2002). Något 

som kommer visa sig stämma överens med empirin i denna studie. Michie (2002) påstår 

vidare att sättet att reagera på stress kan ta olika uttryck. Sätt som den tar sig uttryck i 

kan vara ångest, aggression, irritation, nedstämdhet eller brist på motivation. För den 

som påverkas av stress i stor grad kan den i längden också utveckla depression och 

smärtor i kroppen. Stress har ofta visat sig i samband med situationer där det sker 

oförutsedda saker eller i situationer där en person har brist på kontroll (Michie 2002). I 

denna studie har de intervjuade visat sig uppleva stress i olika grad samt hantera och 

uppleva den på skilda sätt. I början av denna del beskrivs de personer som lättast 

hanterar stressen i arbetet för att sedan avslutas med de personer som upplevde det 

svårare att hantera stress i samband med arbetet.  

 

Efter intervjuerna med de 6 deltagarna är det möjligt att anta att Sanna är en av de 

personer som kan upplevas mest stresstålig. Även om hon i sitt arbete upplever daglig 

stress där servicen skall vara snabb och effektiv menar hon också att denna stress kan 

vara något positivt. Just nu har Sanna många bollar i luften då hon både jobbar skift på 

restaurangen och samtidigt utbildar sig till restaurangchef. Hon låter ändå positiv till 

denna typen av stress. Den stress som hon upplever som jobbig är den som kommer i 
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samband med att man är överbemannade eller underbemannade och när gäster visar sitt 

missnöje. Sanna är dock bra på att hålla en distans till otrevliga gäster och ilskan skakar 

hon av sig. Ilskan från kunderna handlar ofta om dual pressure. Företaget kan ha missat 

något och underbemannat eller höjt priserna och Sanna beskriver då att hon kan hamna 

mellan gästerna och företaget men när hon vet att problemet inte ligger på henne så 

skakar hon av sig det.  

 

“Gästerna kan vara arga och otrevliga för att de fick vänta 5 sekunder längre på sin 

mat än deras vänner. Då är det bara att bita ihop.” Sanna 

 

Otrevliga gäster beskriver Sanna som en daglig del av arbetet men företagets normer 

innebär att kunden alltid har rätt och Sanna som är en person trogen sitt jobb väljer att 

utgå ifrån detta. Mot diskriminering och hot från gäster finns det en nolltolerans men 

om en gäst är missnöjd beskriver Sanna att det bara är att hålla minen. Hon har ett fokus 

på att representera företaget på bästa sätt, i alla lägen och då menar hon att det är av stor 

vikt att hålla känslor inom sig. Som Hochschild beskriver har man många gånger sett 

samband mellan användningen av emotional labor och utbrändhet och stress då det 

kräver att man som personal kan hantera flera skilda känslor. Hochschild menar att det 

är påfrestande för personalen att alltid bära på ett leende (Hochschild 2012). Sanna 

skiljer dock på jobb och fritid och användningen av emotional labor är en självklar del 

av hennes arbete som hon inte upplever påverka hennes mående. Det som skiljer Sanna 

från de andra intervjupersonerna är att hon behåller masken på både när hon befinner sig 

bland gäster men även kollegor. För henne är företaget viktigt och hon vill alltid 

representera det på bästa sätt.  

 

“Det är bättre att låtsas att man mår bra” Stina 

 

Stina menar att hon är bra på att vara överdrivet glad och kan förvisso bli extra trött när 

hon kommer hem. Urry (2011) beskriver att det ses som den anställde inom 

servicebranschens jobb att förmedla kundernas romantiserade bild av serviceprodukten. 

Utifrån Stinas klara och tydliga svar förstår jag att hon är duktig på att leverera just detta 

på sitt arbete. Får hon dumma kommentarer eller förväntas kunna svara på orimliga 

frågor svarar hon lugnt, ler tillbaka eller meddelar frågan vidare till den som har 

kunskap kring frågan. Bernhardtz & Olme beskriver branschen som en bransch 
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förhållandena är dåliga för de anställda men detta gäller inte för Stina. Hon upplever att 

hon behandlas bra på sitt arbete både av kollegor och chefer. Dessa goda 

arbetsförhållandena kan tänkas vara en bidragande faktor till att Stina inte heller upplevt 

att hon mått dåligt endast till följd av arbetet. Däremot har hon upplevt att hon under en 

period mått väldigt dåligt men beskriver att detta berodde på en kombination av att 

jobba och att sköta skolan.  

 

“Företaget bokade så mycket att man knappt hann med sin lunch” Klara 

 

För Klara var det också alltid viktigt att hon representerade företaget på ett bra sätt och 

precis som Sanna hade Klara en förmåga att skapa en distans till de känslor som 

uppkom i mötet med gäster och även om hon blev trött när hon kom hem upplevde hon 

inte att hon mådde dåligt. Klara arbetade på ett välbesökt hotell och ibland var det svårt 

att hålla den professionella rollen som var så viktig för Klara som ville företagets bästa. 

Sommar perioderna var allra värst då upplevelsen av dual pressure var extra hög. 

Korczynski (2002) menar att detta uppstår i samband med situationer där den anställde 

känner press från två olika håll. Under sommarperioden hann Klara knappt med sin 

lunch då företaget bokat in så mycket gäster och dessa gäster oftast är lättstressade och 

har många frågor. I de situationer upplevde Klara många gånger en hög stress som 

gjorde att energin var helt slut då man kom hem. Eftersom detta var en upplevelse som 

följde genom största delen av somrarna kan det också tänkas att Klara upplevde sig trött 

och stressad under större delen av dessa perioder.  

 

Hanna berättar att hon kunde uppleva jobbet som påfrestande och lät det påverka henne 

mer än Sanna och Klara. Hon upplevde ofta stress i samband med arbetet speciellt i de 

situationer när det var många människor i restaurangen och hon beskriver samtidigt att 

hon upplever ett lugn när inga människor befinner sig i restaurangen. Något som under 

intervjun ledde till en komisk situation med tanke på att service innebär ett dagligt möte 

med gäster och Hanna konstaterar därefter att serviceyrket inte är något för henne. Att 

behålla masken på är en viktig del av servicepersonalens jobb (Goffman 1956). Hanna 

beskriver att hon var mån om att vara professionell och döljde ofta vad hon kände på 

arbetsplatsen.  

 

“Jag tar med det hem, ofrivilligt dock” Hanna 
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Dåliga arbetsförhållanden i form av längre arbetstider än lovat och en chef som var 

otrevlig och styrde och ställde skapade både stress och psykisk ohälsa för Hanna i 

samband med det ena arbetet. Hennes intervju styrker argumentet kring att det är en 

bransch med tufft arbetsklimat. Ling, Liu & Wu talar om hotellbranschen som en 

bransch med tufft arbetsklimat, med obekväma arbetstider och låga löner vilket kan 

komma att skapa stress bland medarbetare (Ling, Liu & Wu 2017).  

 

“Ungefär som att gå på scen när du ska göra ett framträdande” Ben 

 

Serviceyrket liknas ofta vid att gå ut på en scen och spela en roll på scen för att sedan gå 

tillbaka till sitt egna jag bakom scenen. Ben beskriver också hans tidigare arbete precis 

så. Väldigt ofta upplevde Ben att han var tvungen att ta på sig sin jobbmask och detta 

var något som skapade irritation hos Ben, att behöva le mot någon du inte upplever dig 

vilja le mot. Kanske kan Bens irritation i dessa lägen förklaras med att jobbet bara var 

ett genomgångsjobb för honom och att han egentligen hade velat vara någon helt 

annanstans.  

 

“Det var ett skitjobb” Ben 

 

Det är med ett enda ord som Ben väljer att beskriva sitt tidigare arbete i baren. När jag 

frågar om han kan utveckla svaret och beskriva mer vad ett skitjobb innebär för honom 

menar han på att branschen innebär stressiga och smutsiga arbetsuppgifter där du varken 

blir behandlad med respekt av gäster eller ledningen. Stressigt, lågavlönat och smutsigt. 

Detta bidrar till att skapa dåliga arbetsförhållanden för den som arbetar med service. 

Trots detta lyckades Ben att skapa en distans mellan arbetet och sin egen hälsa. Även 

om arbetet innebar mycket stress och irritation var det inget som Ben tog med sig hem 

eller lät påverka honom i längden då han visste att detta inte var en långvarig 

arbetsplats.  
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4.5 Teamet som en del av arbetet 

Teamet har en viktig och central roll inom ett serviceföretag och varje individ inom 

teamet spelar en stor roll för att representera företaget på ett förmånligt sätt. Teamet är 

de som gemensamt skapar en prestation (Goffman 1956). Att teamet strävar mot samma 

mål och fungerar tillsammans är dock ingen självklar sak utan ett team innebär att du 

som en del av teamet måste förhålla dig till olika människor (Hochschild 2012).  

 

“Det är jobbigt, för man vill bara sitta och gråta” Elin 

 

Något förvånande för mig som läst mig in på ämnet stress och psykisk ohälsa i samband 

med hotell- och restaurangbranschen var att Elin som arbetar på hotell väljer att prata 

om kollegorna snarare än gästerna som en orsak till stress och psykisk ohälsa. Då jag 

hör Elin förklara situationen på sin arbetsplats förstår jag genast att teamet på denna 

plats knappt existerar samtidigt som det kommer fram att Elin är i behov av stöd från 

kollegor för att känna sig uppskattad. För Elin har kollegorna många gånger inneburit 

någon som lägger sig i hennes arbete och ger henne sänkande kommentarer vilket lett 

till att Elin mått väldigt dåligt på arbetet. Samtidigt har hon varit tvungen att förhålla sig 

till olika situationer och personer och hantera skilda känslor. Vilket många gånger kan 

vara svårt när man som Elin menar endast vill sitta och gråta.  

 

När Elin beskriver arbetsplatsen som hon jobbar på talar hon om att personalen många 

gånger pratar dåligt om varandra backstage och sedan ska man gå ut frontstage och 

låtsas att allt är bra. Vad det är som leder till denna osämja mellan kollegor kan inte Elin 

svara för men det finns en tydlig upplevelse av att kollegor tror sig kunna lägga sig i 

hennes arbete. Korczynski menar att dual pressure uppstår när den anställde hamnar 

mitt emellan kunden och företaget. Möjligt är att det är sådana förhållanden som skapar 

dålig stämning på Elins arbete. Hon beskriver till exempel att hon upplever att pengar 

ofta går före kvalitet för företaget och det är inte sällan förekommande att de är 

underbemannade på hotellet och har svårigheter att finnas till hands för alla gäster 

samtidigt.  

 

“Fick smärtor i kroppen av att jag mådde så dåligt” Elin 
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När Elin i citatet ovan uttrycker att hon fått smärtor i kroppen av en psykisk ohälsa som 

kommit till följd av jobbet kan man inte undgå att reagera. Elin tog under en kortare tid 

på sig arbetet som restaurangchef men upplevde att hon mådde så dåligt på grund utav 

kollegors reaktioner och ständiga kommentarer att hon tillslut valde att gå tillbaka till att 

endast vara servitris och frukostvärdinna.  

 

Kollegorna har i de flesta intervjuer benämnts som en del av arbetet som gör det 

roligare att gå dit och skapar ett gott arbetsklimat. Klara upplever att kollegorna har 

varit superviktiga under tiden hon arbetade på hotell i Göteborg. De har tillsammans 

skapat en distans till jobbiga gäster och många gånger skrattat och haft roligt 

tillsammans. Goffman beskriver teamets medlemmar som ömsesidigt beroende av 

varandra. Prestationen blir beroende av att varje medlem i teamet tar ansvar för sin roll 

och strävar mot samma sak (Goffman 1956). På hotellet litade kollegorna på varandra 

och såg gemensamt till att arbetet flöt på. Som Klara beskriver skapade de tillsammans 

en distans till gäster och med tanke på att hon i ca 25 % av mötena med gäster fick spela 

upp känslor som hon inte var genuina kan teamet tänkas haft en viktig roll för Klara och 

hennes tankar kring teamet stödjer det som Goffman beskriver som ett team. 

 

Ben, Hanna och Stina kan alla skriva under på det Klara nämner om kollegorna. Ben 

menar att kollegorna fungerade som ett stöd och samma gäller för Hanna där kollegorna 

spelade den avgörande rollen för att hon skulle klara av att jobba kvar på samma 

arbetsplats.  

 

“Kollegor får jobbet att bli mycket roligare” Stina 

 

Stina menar att kollegorna är de som gör att man antingen vill eller inte vill gå till 

jobbet och i hennes fall skapar kollegorna en rolig arbetsplats där man sitter i samma 

sits och hjälper varandra.  
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4.6 Förhållande till chefen 

Ling, Liu & Wu (2017) menar att ledarens roll inom ett företag handlar om att 

kontinuerligt uppmuntra och stärka sina medarbetare genom autentiskt ledarskap, 

tjänande ledarskap och en kontinuerlig användning av djupt agerande. När jag kopplar 

intervjuerna till dessa tankar kring ledarskap och chefens roll för sina medarbetare har 

olika bilder av arbetsplatserna skapats. Det kan dock tänkas att detta ledarskap inte har 

varit verklighet på alla intervjupersoners arbetsplatser.  

 

“Det är chefen som sätter standarden för hur klimatet skall vara på en arbetsplats” 

Sanna 

 

Det kan tänkas att det var precis det som Bens chef gjorde på hans arbete där 

arbetsförhållandena som tidigare beskrivet var väldigt dåliga. Ben beskriver sin andra 

chef som den sämsta chef han någonsin haft. För honom var medarbetarna inte värda 

någonting, han var otrevlig och lyssnade inte. Humphrey (2012) menar att det är 

relationen mellan chef och medarbetare som skapar förutsättningar för arbetsklimatet 

och i detta fall kan relationen mellan chef och anställd tänkas knappt existera.  

 

“Man vill ju att en chef ska vara ett stöd och att man ska kunna gå till chefen. men jag 

har snarare varit rädd för chefen” Hanna 

 

Likt Ben menar hon att relationen mellan henne och ena chefen knappt existerade då 

hon aldrig var närvarande. Elin upplever samma sak även om chefen fysiskt är 

närvarande så finns det ingen relation dem emellan. Hanna talar då om hur relationen 

till den andra chefen existerade men inte på ett positivt sätt kan man fråga sig vilken av 

dessa som kan ses som en fördel gentemot den andra. Hannas uppfattning kan tänkas 

stärka påståendet att hotellbranschen anses vara en bransch med ett tufft arbetsklimat 

där anställda arbetar obekväma tider samt får dåligt betalt vilket innebär förutsättningar 

som kan komma att skapa stress bland medarbetarna. Hanna menar att hennes chef 

lovade henne vissa arbetstider men att hon oftast tvingades jobba över och missa 

bussarna hem vilket skapade en stress för henne. Detta styrker hennes argument kring 

att cheferna inte bryr sig om sin personal särskilt mycket.  

 

“En stöttande chef kan få jobbet att bli så mycket lättare” Klara 
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Gällande just arbetstider kan Klara relatera till Hanna. Det var inte sällan 

förekommande att förfrågningar kom i sista minuten från chefen vilket kunde skapa 

stress men hon menar samtidigt att det alltid fanns en respekt för hennes privatliv från 

chefens sida som alltid förstod om hon inte kunde arbeta. Generellt sett har det alltid 

funnits en stöttning och Klara menar att relationen till chefen var god.  

 

Chefernas roll för sina medarbetare har upplevt på helt skilda sätt mellan de olika 

intervjupersonerna men vad som är tydligt efter intervjuerna är att två av de som upplevt 

en god relation till chefen arbetar inom kedjor eller större företag i Sverige. Sanna 

arbetar även hon inom en större restaurangkedja men hennes situation är svår att 

jämföra med de andra intervjupersonernas. Sanna har en själv en ledande roll inom 

företaget och har en nära relation till sin chef.  

 

“Chefen skall skapa en god arbetsmiljö och vara öppen och inbjudande för samtal” 

Sanna 

 

Relationen Sanna och hennes chef emellan är av stor vikt och avslutar med att belysa 

hur viktig chefen är för skapandet av en bra arbetsplats.  

 

Utifrån empirin kan slutsatser dras kring att relationer på arbetsplatsen är vad som 

skapar en god eller icke god arbetsmiljö. Förståelsen kring vikten av en bra chef eller 

bra kollegor har genom intervjuerna ökat och för alla intervjupersoner förstår man att de 

goda relationerna är vad som fått dem att klara av arbetet medan relationer också varit 

orsaken till att några upplevt motsatsen, att de inte klarar av arbetet. I en bransch som 

utifrån intervjuerna kan anses många gånger vara tuff är stödet viktigt samt att kunna 

hålla en distans till gäster för att kunna må bra.  
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5 Slutdiskussion 

I denna undersökning syftade jag till att undersöka erfarenheter de unga anställda har av 

hotell- och restaurangbranschen. Redan innan undersökningen tog sin början var jag 

medveten om att valet av metod skulle begränsa studien på det sättet att generella 

slutsatser fick väljas bort som en del av resultatet. Första tanken var att studiens 

empiriska material skulle bestå av en enkätundersökning för att kunna dra generella 

slutsatser och se återkommande mönster i resultatet men efter viss eftertanke landade 

beslutet i att göra 6 mer djupgående intervjuer. Detta för att skapa ett djup i studien samt 

återberätta berättelser utifrån intervjupersonernas upplevelser på ett levande sätt. Utifrån 

studiens teori kunde frågor till intervjuerna finnas. I intervjumaterialet kunde sedan 

likheter och skillnader hittas inom svaren och kategorier definieras.  

 

I denna studie har stress kommit att bli en av många viktiga aspekter rörande 

upplevelserna av branschen. I olika utsträckning upplevde alla intervjupersoner någon 

typ av stress som de kunde relatera till hotell- och restaurangbranschen. Denna stress 

kunde komma från flera håll, bland annar kollegor, gäster eller företaget och gemensamt 

för intervjupersonerna var att ett lugn infann sig när det var lagom bemannat och alla 

hade koll på läget. Flera av intervjupersonerna upplever också att det är en tuff 

arbetsmiljö med höga krav på den anställde. De menar att man som anställd alltid måste 

vara trevlig och le mot gästerna oavsett situation samtidigt som några nämner att man 

också arbetar för en låg lön. Även om de flesta generella bilder kring branschen kan 

tänkas vara negativa finns det också de aspekter som kan ses som positiva. Något som 

kommer fram under intervjuerna är möjligheten för individer att utvecklas inom 

branschen. Med tanke på det Loughlin & Barling (2001) menar på att många unga idag 

behandlas på ett dåligt sätt av ledningen och endast ses som “unga” istället för värdefull 

personal kan dessa tankar kring branschen som en möjlighet att jobba sig uppåt och 

utvecklas tänkas tala emot denna syn på unga. Att synen på branschen varierade mellan 

intervjupersonerna kan tänkas intressant och potentiella anledningar till detta diskuteras 

senare i detta kapitel.  

 

Interaktionen mellan konsumenten och den som arbetar med den direkta servicen ses 

som central och viktig inom serviceföretag och medarbetaren blir den som representerar 

och presenterar företaget inför gästen (Shea 2010). Beroende på vilken upplevelse 

intervjupersonerna hade av sitt företag hanterade de också mötet med gäster på olika 
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sätt. Både Klara och Sanna stärker argumentet kring att medarbetaren representerar 

företaget och menar att deras sätt att förhålla sig till gäster avgör huruvida de 

representerar företaget på ett förmånligt sätt. Alla de intervjuade använde sig av 

emotional labor som ett förhållningssätt under arbetstid men för de som var måna om att 

representera företaget på ett bra sätt kom emotional labor mer naturligt. Medan Ben och 

Elin som hade stor kritik mot sina arbetsplatser upplevde användandet av emotional 

labor som krävande, utmattande och irriterande.  

 

Något som kanske inte förvånade men dock var en aspekt som jag som författare 

tidigare inte hade reflekterat kring var den kring hur företag styrs. Att mindre företag 

ofta är mer oklara med hur företaget skall styras medan större företag har en ökad press 

kring att ha tydliga mål och förhållningssätt samt att de förväntas ha en passande 

servicekultur (Lee-Ross 2010). Detta var inget jag direkt frågade intervjupersonerna om 

men vid analysering av intervjuerna kan resultat tydas som stärker denna teori. Klara, 

Sanna och Stina var de som upplevde att de behandlades bäst från företagets håll och de 

alla har arbetat eller arbetar inom större företag eller kedjor. Elin arbetar också inom en 

kedja men har upplevt att hon mått dåligt i samband med arbetet dock har detta till 

största del berott på kollegorna och inte företaget i sig. Ben och Hanna är de som arbetat 

på mindre ställen och också de som i störst grad upplevt dåliga arbetsförhållanden på 

grund av företaget eller chefen. Även om generella slutsatser ej kan dras utifrån denna 

studie styrker detta vad som beskrevs i den teoretiska delen. 

 

Att relationer på arbetet spelar en viktig roll förstår man genom dessa intervjuer men 

med det sagt betyder det inte att alla de relationer som beskrivs har upplevts eller 

upplevs som positiva. Elin beskrev hur kollegors sätt att förhålla sig till henne ledde till 

att hon mådde mycket dåligt, både fysiskt och psykiskt. Medan resterande 

intervjupersoner upplevde att kollegorna var de som skapade ett bra arbetsklimat, gjorde 

jobbet roligare och fanns till när man behövde ventilera med varandra. Genom detta 

förstår man att relationer både kan vara det som räddar en arbetssituation samtidigt som 

det för en annan person kan innebära att jobbet blir näst intill outhärdligt. Samma gäller 

relationen till chefen. Hanna och Elin beskrev chefer som knappt var närvarande och 

Ben beskrev en chef som var otrevlig och det var också de som hade sämst upplevelser 

av arbetsplatsen. Ling, Liu & Wu (2017) menar att det autentiska ledarskapet samt det 

tjänande ledarskapet är de ledarskapsstrategier som är att föredra inom serviceindustrin. 
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Dessa tenderar skapa goda relationer mellan ledare och medarbetare samt leder till att 

medarbetare utvecklas inom företaget och upplever ett välmående i samband med 

arbetet (Ling, Liu & Wu 2017). Något som också blir tydligt stämmer utifrån Sannas, 

Stinas och Klaras fall. De upplevde alla att cheferna hade en förståelse, ville deras bästa 

och stöttade dem i arbetet och de var också de intervjupersoner som hanterade arbetet 

bäst och hade mest gott att säga om sina arbetsplatser. 

 

Vad som kan konstateras är att servicebranschen innebär en interaktion mellan 

människor. För interaktionen med gäster står den som arbetar med den direkta servicen 

(Korczynski 2002). Detta var ett krav på de som ställde upp som intervjupersoner att de 

skulle ha jobbat eller för nuvarande jobba med direkt service. Vad många inte tänker på 

är dock att det finns en relation bakom som till stor del styr interaktionen mellan gäst 

och servicepersonal nämligen den mellan företaget och servicepersonalen och skapar en 

press från två håll för den anställde (Korczynski 2002). Tanken kring dual pressure var 

att det troligen var något som skulle påverka service personalen i stor grad men så var 

inte fallet för alla intervjupersoner. Eventuellt kan det bero på att dual pressure var ett 

svårt begrepp att förklara eller att upplevelserna av detta faktiskt inte var så stora. Stina 

beskriver hur hon likt som Sanna ibland hamnar mellan företaget och kunden då priser 

exempelvis höjts men de menar att de kan hålla en distans till detta och förstår att 

problemet inte handlar om dem. Klara beskriver en annan bild av dual pressure och 

menar att under högsäsongerna på hotellet kunde hon ofta känna av dual pressure då 

företaget bokade in så mycket gäster att hon knappt hann med sin lunch och alla gäster 

krävde hennes fulla uppmärksamhet. Korczynski (2002) menar att denna press från två 

olika håll kan skada den anställde och Klara upplevde sig ofta helt matt under dessa 

perioder. Likaså stämmer detta överens med Elins svar kring dual pressure. Precis som 

Klara menar hon att hotellet bokade in så mycket gäster under högsäsong att pengar 

gick före kvalitet. Det är möjligt att anta att detta kan vara något som vanligare 

förekommer inom hotellbranschen då både Klara och Elin arbetar eller har arbetat inom 

denna bransch medan de andra intervjupersonerna arbetar eller har arbetat inom 

restaurangbranschen. Dock räcker inte 6 intervjuer för att konstatera något kring detta 

antagande.  

 

Ett sätt som beskrivs som ett förhållningssätt till dual pressure är emotional labor. 

Mötet mellan kunden och personalen är av stor vikt för ett företags framgång 
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(Korczynski 2002). Emotional labor på en arbetsplats kontrolleras till stor del av 

företagets normer. Det är de anställdas jobb att leva upp till dessa normer och kunna 

anpassa sina känslor efter situation. Inom servicebranschen är den den generella kravet 

att personalen skall leva upp till kundernas önskan om service vilket innebär att 

personalen oavsett situation alltid skall uppföra sig på ett vänligt sätt. Ett vanligt 

förekommande fenomen i samband med emotional labor är att personalen tvingas dölja 

sina egna känslor och förväntas “spela teater” för kunderna. Detta skapar i sin tur i 

många fall en negativ påverkan på den anställde som tvingas hålla tillbaka sina äkta 

känslor (Hofman & Stokburger 2017). Emotional labor var närvarande för alla 6 

intervjupersoner och kan därför tänkas vara en naturlig del av serviceyrket. Utifrån 

intervjuerna förstår man att personerna log mot gäster av ren automatik. För vissa 

intervjupersoner visade sig dessa förhållningssätt påverka deras mående mer än andra. 

Bland vissa av intervjupersonerna var detta en sak som de lätt skakade av sig, för någon 

skapade det en ständig irritation och för en annan innebar emotional labor att hon fick 

dölja sina känslor till den gränsen att hon ville gråta. Det som kan tänkas intressant är 

att alla personer upplevde att de måste “ta på sig en mask” inför gästerna, varje dag. 

Klara talar dock om att hon gärna ventilerade med kollegor för att göra användandet av 

emotional labor lättare. On stage var de glada och trevliga och backstage kunde de få ur 

sig både skratt och frustration beroende på situation.  

 

Emotional labor är tänkt som ett förhållningssätt som skall skapa konkurrenskraftiga 

företag (Hochschild 2012). Men när användandet av emotional labor leder till stress och 

dålig hälsa som hos vissa av intervjupersonerna går det att ifrågasätta huruvida detta 

självklara förhållningssätt alla gånger är positivt. Sanna, Stina och Klara beskriver hur 

de kan skaka av sig de känslor som de döljer bakom masken men ändå kan de uppleva 

att de är trötta och stressade när de kommer hem. Elin, Hanna och Ben menar att 

användandet av emotional labor inte alltid är positivt och som Hochschild (2012) 

beskriver kan det många gånger orsaka stress bland personalen. För flera personer är 

backstage ett tillfälle att andas ut och ventilera men för Elin innebar det att fortfarande 

bära en mask vilket också kan kopplas till hennes brist på välbefinnande.  

 

Alla intervjupersoner talade inte om detta som ett problem men tre av 6 intervjupersoner 

nämner genus som en aspekt som de har erfarenhet av. Genus visade sig för Sanna, Ben 

och Klara vara en sak som de tänk på under sin tid inom servicebranschen och genom 
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dessa svar skapades en förståelse kring att vissa historiska mönster lever kvar 

fortfarande idag. Precis som beskrivs tidigare menar Lainpelto att dessa mönster 

kommer från en lång tid tillbaka (Lainpelto 2012). Branschen är kopplad till otrygghet 

och dåliga arbetsförhållanden (Sandoff 2011) och genom intervjuerna förstår vi att detta 

många gånger stämmer med verkligheten. Sanna och Klara beskrev situationer där de 

blev direkt utsatta för kränkningar och Ben kunde se liknande mönster på sin 

arbetsplats. Detta för mig som författare till tankar kring att servicepersonal är en utsatt 

grupp och som avslutning på denna studie krävs ett upprepande av Sannas citat. 

 

“Det är 2017 men världen har inte kommit så långt egentligen” Sanna 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Vad är din generella upplevelse av hotell- och restaurangbranschen? 

 

 

Hur ser du på att vara ung inom hotell- och restaurangbranschen? 

 

 

På vilka sätt upplever du att du behandlas/ har behandlats inom branschen? 

 

 

I vilka situationer upplever du stress i samband med arbetet? 

 

 

I vilka situationer upplever du ett lugn i samband med arbetet? 

 

 

Vilken roll spelar chefen för dig? 

 

 

Vilken roll spelar dina kollegor för dig? 

 

 

I vilken mån använder du dig av emotional? 

 

Vilka är dina upplevelser av dual pressure? 

 

Vad är dina upplevelser av frontstage/backstage? 

 

exempel: 

 

Har du upplevt att du mått psykiskt dåligt på grund av arbetet? 

 

I så fall vad har denna psykiska ohälsa berott på?  

 

Har du upplevt stress i samband med arbetet? 

 

I så fall vad har denna stress berott på? 
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