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Sammanfattning 
Tidigare forskning inom hotell- och restaurangbranschen visar att arbetet innebär 

många toppar och dalgångar både vad gäller arbetsbelastning, arbetstider och 

arbetskamrater, vilket ökar stressfaktorn hos många anställda.  

Hotell- och restaurangprogrammet i den svenska gymnasieskolan har som mål 

att ge teoretiska och praktiska kunskaper men också att kunna förbereda elever 

att möta det arbetsklimat som råder i hotell- och restaurangbranschen. 

Utbildningens mål handlar även om att skapa en god psykosocial arbetsmiljö där 

eleverna känner trygghet, lär känna sig själva och upplever att de har 

självförtroende med sig ut i arbetslivet.  

Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur elever på 

Hotell- och Restaurangprogrammet uppfattar den sociala arbetsmiljön som de 

möter under sin praktik utanför skolan, och hur de uppfattar att förberedelsen för 

den har varit på utbildningen.  

Examensarbetets teoretiska utgångspunkt är Antonovskys hälsoteori med känslan 

av sammanhang (KASAM) i fokus, vars nyckelord är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.  

 

Metod. Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie. Sex elever på gymnasieskolans 

Hotell- och restaurangprogrammet har intervjuats. 

De viktigaste resultaten i denna studie är att samtliga respondenter anser att 

arbetskamrater och ett gott arbetsklimat är det viktigaste komponenterna för att 

trivsel och välmående ska uppstå på arbetsplatsen. Intervjuerna ger en bred bild 

av hur stress, välmående och stresshantering uppfattas av elever. Avsaknaden av 

undervisning om stresshantering och rådande arbetsklimat i branschen kan vara 

en orsak till att eleverna inte känner sig förberedda inför sin praktik. 

Informationen som framkom vid intervjutillfällena gällande stresshanteringen 

kan vara av värde för lärare och kommande utbildningar.  

  

 
 
 
 
 



 

 

 

Abstract 
Tidigare forskning inom hotell- och restaurangbranschen visar att arbetet innebär 

många toppar och dalgångar både vad gäller arbetsbelastning, arbetstider och 

arbetskamrater, vilket ökar stressfaktorn hos många anställda.  

Hotell- och restaurangprogrammet i den svenska gymnasieskolan har som mål 

att ge teoretiska och praktiska kunskaper men också att kunna förbereda elever 

att möta det arbetsklimat som råder i hotell- och restaurangbranschen. 

Utbildningens mål handlar även om att skapa en god psykosocial arbetsmiljö där 

eleverna känner trygghet, lär känna sig själva och upplever att de har 

självförtroende med sig ut i arbetslivet.  

Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur elever på 

Hotell- och Restaurangprogrammet uppfattar den sociala arbetsmiljön som de 

möter under sin praktik utanför skolan, och hur de uppfattar att förberedelsen för 

den har varit på utbildningen.  

Examensarbetets teoretiska utgångspunkt är Antonovskys hälsoteori med känslan 

av sammanhang (KASAM) i fokus, vars nyckelord är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.  

 

Metod. Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie. Sex elever på gymnasieskolans 

Hotell- och restaurangprogrammet har intervjuats. 

De viktigaste resultaten i denna studie är att samtliga respondenter anser att 

arbetskamrater och ett gott arbetsklimat är det viktigaste komponenterna för att 

trivsel och välmående ska uppstå på arbetsplatsen. Intervjuerna ger en bred bild 

av hur stress, välmående och stresshantering uppfattas av elever. Avsaknaden av 

undervisning om stresshantering och rådande arbetsklimat i branschen kan vara 

en orsak till att eleverna inte känner sig förberedda inför sin praktik. 

Informationen som framkom vid intervjutillfällena gällande stresshanteringen 

kan vara av värde för lärare och kommande utbildningar.  

  

 



 

 

 

Förord 

Detta är ett examensarbete för gymnasieskolans yrkesämnen, kurs kod 2UV06L, 

15 hp på Linnéuniversitet. Som lärarstudenter på yrkeslärarprogrammet gav detta 

arbete oss möjligheten att fördjupa oss i hur våra elever på Hotell- och 

restaurangprogrammet uppfattar den sociala arbetsmiljön som de möter under sin 

praktik utanför skolan, och hur de uppfattar att förberedelsen för den har varit på 

utbildningen. 

Som yrkeslärare på Hotell- och restaurangprogrammet ser vi ett intresse av detta 

då vi vet att eleverna ofta ska möta ett tufft och bitvis hårt arbetsklimat. Vårt 

ansvar i skolan är att försöka förbereda och förmedla det som väntar eleverna 

dels i sin praktik men också när de lämnat skolan.  

Vi vill tacka vår handledare Karin Engström som har hjälpt oss med sina goda 

råd, gett oss feedback och reflektioner under arbetets gång.  

Vi vill också tacka våra elever som ställde upp på intervjuerna som ligger till 

grund i denna studie. Tack! 

Fredrik Sollenius och Maria Wiik Falkenberg och Varberg 2012  
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1. Introduktion 
 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet med inriktning mot yrkesämnen 

på Hotell- och restaurangprogrammet (HR) respektive de nya programmen 

Restaurang- och livsmedel (RL) och Hotell- och turismprogrammen (HT) i den 

nya gymnasieskolan, Gy11. Vi är båda verksamma gymnasielärare på ovan 

nämnda program och arbetar dagligen med ungdomar på gymnasiet. Vi 

undervisar dels i matlagningskunskap men också i servering, hotell och 

servicekurser. 

 

Vi som är författare till detta examensarbete har arbetat i mer än tjugo år inom 

denna bransch. Det är en oerhört spännande, rolig och krävande bransch, där 

ingen dag är den andra lik. Men vi vet också vilka krav som kommer att ställas 

på våra elever när de går ut på arbetsmarknaden. Det som väntar många elever 

är ett stressigt och tufft jobb, både själsligt och fysiskt. Många gånger är 

kulturen på arbetsplatsen sådan att det är en chef/ägare som driver sina anställda 

väldigt hårt, och som arbetstagare vill man inte vara sämre än någon annan. Det 

kan betyda många långa dagar med dubbla arbetspass och där det krävs att man 

alltid kan prestera på topp. 

 

Klimatet är inte riktigt lika hårt i svenska kök som i de brittiska köken, och i 

Sverige görs försök att öka de positiva delarna av arbetsmiljöfrågorna, anser 

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares jurist och expert på 

arbetsmiljöfrågor Argulander Klavebäck (Restauratören, 2009). Hon framhåller 

att det råder en hård och bitvis tuff jargong i restaurangbranschen men ser 

förbättringar då fler och fler i branschen inser vikten av ett positivt arbetsklimat. 

Det har enligt henne tagits fram ett helt nytt utbildningsmaterial för branschen 

som förhoppningsvis ska få fler intresserade och inse vikten av det. En 

välmående personal skapar också bättre gästupplevelser (a.a.). 

 

Att arbeta i hotell- och restaurangbranschen innebär många toppar och 

dalgångar både vad gäller arbetsbelastning, arbetstider och arbetskamrater. Allt 

detta sammantaget ökar stressfaktorn hos många anställda som av många olika 

anledningar kan känna sig otrygga och ur balans. Att känna en grundtrygghet för 

gymnasieeleverna när de lämnar skolans värld är en nödvändighet för att ta 

klivet ut i världen. Skolans uppdrag är att se till att våra ungdomar har goda 

yrkeskunskaper men viktigt är också att de kan känna sig stabila, trygga och 

förberedda för verkligheten som väntar.  Syftet med examensarbetet är att bidra 

med ökad kunskap om hur elever på Hotell- och Restaurangprogrammet 

uppfattar den sociala arbetsmiljön som de möter under sin praktik utanför 

skolan, och hur de uppfattar att förberedelsen för den har varit under 

utbildningen.  
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden presenteras hur gymnasieskolans yrkesprogram med fokus på 

Hotell- och restaurangprogrammet har utvecklats. Stressfaktorer har alltid funnits 

i hotell- och restaurangbranschen och i bakgrunden redovisas definitionen av 

ordet stress, dess orsaker, stress förr och nu och hur stress kan hanteras. 

Antonovskys hälsoteori är teoretisk utgångspunkt för vår studie. 

 

2.1 Utvecklingen av Hotell- och restaurangutbildningen 

Tillsammans med andra initiativtagare lät Tore Wretman på 1940-talet öppna 

Sveriges första yrkesskola, Hasselbacken, för hotell- och restaurang (Hedlund, 

2002). Utbildningen var tvåårig på Hasselbacken, även en viss praktik ingick i 

undervisningen. I slutet av 1960-talet flyttade hela skolan till Kristineberg, och 

skolan antog då namnet Kristinebergs Gymnasium. Under denna tid hette 

utbildningen Livsmedelsteknisk linje. Skolan flyttade 1991 till Globenområdet 

och bytte då namn till Stockholms hotell och restaurangskola. 

Hotell- och restaurangprogrammet startades inom gymnasieskolan 1991 då alla 

linjerna blev treåriga och gavs högskolebehörighet, innan dess fanns storhushåll-

och livsmedelslinjen. (www.lararnashistoria.se). Gymnasieskolans 

yrkesutbildningar ska utbilda eleverna till anställningsförberedda arbetstagare, 

och ge teoretiska och praktiska yrkeskunskaper genom undervisning i olika 

former. Läraruppdraget innebär också att uppmärksamma eleverna på de, normer 

och värderingar som gäller i arbetslivet (Lpf94).        

I den nya gymnasieskolan Gy11 är Hotell- och restaurangprogrammet uppdelat i 

två olika program, dels Hotell och turismprogrammet (HT) och dels Restaurang 

och livsmedelsprogrammet (RL). Inom RL kan eleverna välja på tre olika 

inriktningar:  

● bageri och konditori   

● färskvaror, delikatesser och catering   

● kök och servering  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 

programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom 

restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel i restaurang, bageri och med 

färskvaror (Skolverket, 2011).  

 

 

 

http://www.lararnashistoria.se/
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2.2  Stress 

Definitionen av ordet stress är mångfacetterad men innehåller alltid någon form 

av obalans mellan kroppens psykiska och fysiska faktorer. Det finns en rad olika 

typer av stress och vi reagerar olika på olika situationer. Anledningen till hur 

stress upplevs kan ha många bakomliggande orsaker. Hur personer reagerar vid 

stressituationer är också högst personligt då det ofta beror på bakgrund, vad man 

har med sig i bagaget från tidigare livssituationer. Det är också individuellt hur 

kroppen reagerar och vad man kan göra åt det. Vårt samhälle har förändrats 

mycket genom åren och nya former av stress och situationer av välmående har 

följt med i utvecklingen. 

 

Stress förr och nu 

Stress är något som alltid har funnits i människors liv, från stenåldern till vår tid 

och kommunikationsålder. Förr hjälpte stressen människor till att överleva. 

Stressen var en sorts alarmklocka som gjorde kroppen redo att fly. På stenåldern 

var det en ständig kamp mellan liv och död. Det kunde röra allt från jakt till 

reviren som stenåldersmänniskan skyddade från olika faror. Även här kom 

stressreaktionerna synnerligen väl till pass. Årtusenden förflöt fram i maklig takt 

till nästa stora förändring i människors liv. För bara några hundra år sedan 

började ångkraften ta sin fart och vårt industriella samhälle växte fram. Många 

människor fick det bättre men inte alla. Påfrestningarna från arbetet var oftast 

mycket tungt och ensidigt för kroppen. Många fick arbeta under närmast 

slavliknande förhållande med svältlön och omänskliga arbetstider (Levi, 2002).  

 

Även fattigdom och den osunda miljön från arbetet och rättslösheten framkallade 

stressreaktioner, som förberedde kroppen på flykt eller kamp. Hela befolkningar 

drabbades av sjukdom, missväxt, hungersnöd, förföljelse och även detta skapade 

en stress för människorna. Men på denna tid var det vanligt att man såg på dessa 

plågor som något man inte kunde göra något åt. Prövningarna var oftast sända av 

Gud. De var Guds straff eller kungens, husbondens eller fogdens, och det var 

bara att bita ihop för att klaga hjälpte inte (Levi, 2002).  

 

Många människor idag arbetar vid en dator eller har datorn som någon form av 

hjälpmedel. När det krånglar börjar våra kroppar rent instinktivt att koppla in 

vårt stressystem som finns i våra gener sedan urminnes tider. Vi agerar med att 

förbereda oss för kamp, flykt eller muskelarbete, men detta hjälper inte oss idag. 

Vårt gamla system som har hjälpt oss i tusentals år är inte längre ändamålsenligt 

för oss. Förr i tiden varade inte stressreaktion speciellt länge, det var oftast 

ganska korta reaktioner. När stressreaktionen var över gavs det möjlighet till 

återhämtning. I dagens samhälle tar vi oss inte tid till att hämta kraft. Hur 

återhämtar vi oss ifrån en krånglande dator som vi behöver? Hur löser vi 

övertiden chefen vill att vi ska jobba? Hur påverkas vi av olyckliga relationer, 
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sjukdom, dödsfall eller svåra konflikter? Rent biologiskt är vi kvar på 

stenåldersnivån, men vi sitter vid en persondator och kan inte tillämpa den 

stressreaktion vi fick en gång för ett par tusen år sedan för att kunna överleva. 

Vår stresskonstruktion har blivet allt mer omodern och för detta får vi betala ett 

högt pris i form av sjukdomar och ett sämre välbefinnande (Levi, 2002).  

 

 

Definition av stress 

Ordet stress betyder enligt läkarna och forskarna Wolf och Wolffs följande: “Det 

dynamiska tillståndet i organismen som svarar på kraven på anpassning. 

Eftersom livet självt förutsätter ständig anpassning befinner sig allt levande i ett 

tillstånd av varierande stress” (Dotevall, 2001, sid 27).  Detta tolkas av Dotevall 

(2001) som om stress är en del av det verkliga livet och att den är direkt skadlig 

när vi inte kan anpassa oss till den.  

 

I Nationalencyklopedin beskrivs stress med följande ord. “Stress (engelska, 

'tryck', 'spänning', 'stress'), inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk 

vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller 

psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).” (NE, 2012).  

 

Doctare (2000) anser att stress eller som hon kallar det, “hjärnstress”, handlar om 

obalans i det kroppsliga systemet som ofta beror på för stora yttre krav.  Denna 

obalans uppstår “när tillvarons påfrestningar är större än individens förmåga att 

hantera dem.” (Doctare, 2000, sid 64) 

 

 

Olika typer av stress och kroppens reaktioner vid stress 

Det finns många olika typer av stress. Lennart Levi (2002) beskriver några olika 

faktorer i boken “Stressen i mitt liv” (2002), och tar upp hur individen kan tolka 

sin omgivning som hotande, olycksbådande och negativt. Levi fokuserar även på 

tanken, och skildrar den onda cirkel som kan drabba vem som helst som inbillar 

sig att han/hon tror sig ha en sjukdom. Denna situation av nedstämdhet, oro och 

vanmäktighet kan effektivt förstöra det liv vi vill leva. Det finns många som 

försöker förutse vad som kan hända och många funderar i “tänk om”- termer, 

vilket också kan få oss stressade och ur balans.  

 

Om kroppen ständigt utsätts för en slags obalans kommer den så småningom att 

påverka kroppens psykiska och fysiska funktioner (Doctare 2001). Utsätts 

hjärnan för tillfällig eller akut hjärnstress har kroppen stora möjligheter att 

återställa denna obalans och ganska snart återgå till det normala, kroppen repar 

sig. Skulle däremot denna obalans kvarstå som ett kroniskt uttryck kommer 

kroppen att ha mycket svårt att återhämta sig snabbt. Detta kommer att leda till 

fysiska funktionsnedsättningar av olika slag. Individens förmåga att kunna 
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hantera alla yttre påfrestningar minimeras. Kroppen är helt ur slag och har 

kommit in i en ond cirkel som kan vara väldigt svår att ta sig ur. När kroppen 

utsätts för kronisk stress ökar halten av kortisol, adrenalin och noradrenalin i 

blodet men halterna av könshormon och oxytocin som är kroppens hormon av 

välbefinnande minskar. Detta förklarar mycket av det förlorade välbefinnandet 

vid stress (a.a.).  

 

 

Orsaker till stress 

Idag mår många ungdomar dåligt av olika anledningar, känner en otrygghet och 

finner inte sin inre balans (Dotevall, 2001). Olika livssituationer som finns med i 

bagaget påverkar oss människor i någon riktning. Vårt samhälle har förändrats 

mycket under de senaste 50 åren med ändrade levnadsvillkor. Fler faktorer 

samspelar vilket har lett till ändrade familjeband vilket i sig ofta skapar en 

otrygghet för barnen. Skilsmässor och dubbelarbetande föräldrar kan leda till att 

barnen till största del tillbringar sin vakna tid med andra vuxna personer än sina 

egna föräldrar. Den starkaste anledningen till skadlig stress är när oarbetade 

känslor och konflikter blommar upp i samband med familjesplittring. Det kan ge 

kroppsliga och psykiska besvär (Dotevall, 2001).  

 

Mobbning kan vara en anledning till stress. Ordet mobbning definieras oftast 

med ” en förövare utför negativa handlingar mot en utsatt person där förövaren 

eller förövarna är starkare än den utsatte. De negativa handlingarna ska 

upprepas och pågå över en längre tidsperiod.” (Eriksson, Lindberg & 

Danebäck, 2002, sid 12) Forskaren Olwéus menar att bakomliggande orsaker till 

mobbning ofta finns i individens omgivning så som uppväxt. Beroende på hur 

individens uppväxt sett ut skapas individen. Utifrån dessa punkter klarlägger 

Olweus mobbaren och den utsattes karaktärer. Hemförhållanden är en 

bakomliggande orsak för många mobbare och forskare har också konstaterat att 

mobbning leder i många fall till psykosomatiska sjukdomar. Mobbning återfinns 

på många ställen i vårt samhälle och inte bara i skolan. I varje socialt system där 

det kan uppstå spänningar återfinns ofta mobbning som ett fenomen (Eriksson 

m.fl., 2002).   

 

Interkulturella skillnader i vårt samhälle är ibland en form av problem som kan 

leda fram till missförstånd i möten mellan människor. Normalitet i en kultur kan 

te sig helt främmande i en annan kultur och blir ofta påtagligt i möten främst 

med människor från andra delar av världen än Sverige. Svenska normer och 

värderingar får dagligen konkurrens med andras förhållningssätt. I ett 

mångkulturellt samhälle finns mångas perspektiv att ta hänsyn till och 

förväxlingar och missförstånd kan mycket lätt uppstå (Kernell, 2010). 
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Idag finns närmare 1,6 miljoner invandrare i Sverige med olika kulturella och 

religiösa bakgrunder. Svårigheter att anpassa sig till Sverige beroende på annan 

syn av familjen, könsrollerna och barnuppfostran leder ofta till ett utanförskap. 

Ångest, oro, trötthet och andra depressiva symptom är ytterst vanliga i denna 

grupp där också många utsatts för svåra krigsupplevelser (Dotevall, 2011). 

Doctare (2000) framhäver att krigsupplevelser kan sätta oerhörda spår i 

människosjälen, och dessa spår kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Vid 

dessa tillfällen uppstår en obalans i kroppen mellan den själsliga och den 

kroppsliga sidan vilket kan ge sig till känna genom en rad olika sjukdomar.  

 

 

Stresshantering 

Stress och välmående är två starka ord som har en naturlig koppling till varandra. 

Att må bra och känna sig trygg och balanserad som person gör att man på ett 

naturligt sätt kan hantera den stress som finns omkring oss och som dyker upp i 

olika situationer. Dotevall skriver att “Stress innebär strävan mot balans på 

såväl det fysiska som det psykiska planet.” (Dotevall, 2001, sid 26).  

 

Att bli sedd, accepterad och lyssnad på är för många helt avgörande för 

individens välmående. Olika sociala skillnader i vårt samhälle kan ha stark 

påverkan på hur någon mår i en viss situation Att kunna närma sig individer på 

rätt nivå för att sätta sig in i dennes tillvaro är viktigt för att personen ska känna 

sig trygg och våga tro på sig själv (Kernell, 2010). 

 

Tilltron för andra människor, empati och förståelse är mycket viktiga ord för 

människor som hamnat i en ond cirkel och fått någon form av stressreaktion. 

Samtalsterapi, näringsintag och lagom fysisk aktivitet i form av en halvtimmes 

promenad om dagen är bra hjälp vid stressreaktioner (Kernell, 2010). Währborg 

(2009) menar att fysisk aktivitet rekommenderas i förebyggande syfte mot 

stressrelaterade tillstånd. Währborg skriver vidare att vissa studier som gjorts 

påvisar ett klart samband mellan fysisk aktivitet och att kunna hantera stress. 

Han menar att fysisk aktivitet skulle kunna beskrivas som en ”buffert mot stress i 

livet” (Währborg, 2009, sid 359).  

 

Det är känt att det mänskliga immunförsvaret blir negativt påverkat vid långvarig 

stress vilket leder till att kroppen har svårt att hantera en enkel virusinfektion 

(Doctare, 2002). Levi skriver om de som “självmedicinerar”, och som efter en 

tuff dag på jobbet tar sig en whisky eller hanterar sin oro genom att röka mycket, 

trösta sig med god mat eller försöker bryta sin tristess genom att ta risker. Han 

skriver vidare att “alla dessa reaktioner - ofta stressrelaterade - kan skada 

hälsan”. Den reaktion som är mest desperat är självmord (Levi 2002). 
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Det finns ett behov hos alla individer att ha fungerande relationer till andra 

människor. Den lilla bebisen föds med ett behov av att skapa relationer till andra 

människor, detta görs genom information till hjärnan från omvärlden. Genom lek 

och andra aktiviteter lär sig barnet att samspela med andra och barnet lär sig 

också ett visst ”rollspel” som är nödvändigt för att fungera. Våra relationer är 

centrala i vår personlighetsutveckling (Währborg, 2009). Han menar att: ”Det vi 

upplever i relationer till andra, till oss själva, till objekt omkring oss...”, 

sammantaget skapar känslor hos oss människor. Vårt kommande sätt att hantera 

problem, lösa konflikter och att fungera socialt avspeglas i hur våra relationer till 

andra är (Währborg, 2009, sid 85). Med detta menar Währborg att det är viktigt 

att ha ett fungerande socialt kontaktnät omkring sig för att kunna hantera 

stressiga situationer. Det sociala stödet individen har genom sina relationer till 

andra människor kan fungera som ett direkt skyddsnät mot stress i olika former 

(Währborg, 2009).  

 

Sömn är ett annat begrepp som också är avgörande för välbefinnande. 

Sömnstörningar av olika anledningar är en mycket vanlig stressreaktion och mer 

vanlig hos kvinnor än män (Doctare, 2000).  

 

Sömnen kan vara avgörande som återhämtning men betyder dock inte allt. Vi 

behöver andra aktiviteter som stimulerar oss och ger tid för återhämtning. Vårt 

sociala umgänge, biobesöket, konserten och andra sociala kontakter får allt för 

ofta idag stå tillbaks då tid inte finns över till dessa saker. Det är viktigt att finna 

strategier för alla dessa ändamål då kroppen har behov av denna typ av 

återhämtning för att finna balans (Währborg, 2009).  

 

 

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt  

 
KASAM utgör ett nyckelbegrepp i Antonovskys hälsoteori, och Antonovsky 

forskade om varför människor blev sjuka. Han kom fram till att några klarade 

påfrestningarna bättre än andra och började fundera över detta. Han såg att de 

individer som hade en ”känsla av sammanhang” klarade sig bättre än de som 

saknade en klar bild och mening över sina liv. ”Känsla av sammanhang” 

förkortas ofta som KASAM och kan förklaras som ett sjökort och kompass för 

individens navigation över sitt liv (Levi, 2002). 

 

KASAM består av tre komponenter enligt Antonovsky, där den första är 

begriplighet. Det innebär att individen förstår sin situation, dess orsaker och 

konsekvenser, och har förmåga att bedöma verkligheten. 
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Den andra är hanterbarhet, vilket avser att individen kan göra något åt 

situationen. Individen har en strategi eller metod att möta olika krav men även 

förmåga att hantera dem. 

 

Den tredje är meningsfullhet. Individens egen pusselbit utgör en viktig del i ett 

större mönster. Detta kan exempelvis vara religiösa, filosofiska, känslomässiga 

eller politiska termer. Här kan man även se meningsfullhet som en känsla av att 

kunna påverka, bli motiverad eller uppleva delaktighet. Antonovsky kom fram 

till att de människor som hade en ”känsla av sammanhang” uppvisade en 

väsentligt bättre hälsa än personer som saknade den. Denna känsla kan förvärvas 

exempelvis i familjen eller på arbetsplatsen. (Antonovsky, 1987; Hansson,
 
2004). 

Antonovsky såg meningsfullheten som den viktigaste av de tre begreppen, den 

som inte har motivation har inte heller någon ork eller lust till att nå något 

resultat. Man kan även se KASAM som en tidsaxel där historia står för 

begriplighet, nutid står för hanterbarhet och framtiden står för meningsfullhet. 

Antonovsky lyfter fram vikten av att arbeta mot mål, syfte eller visioner. Med 

meningsfullhet som motivationskomponent har individen en positiv drivkraft 

(Hansson, 2004). 

 

 

2.4 Tidigare forskning 

 
Norska studier om mobbingens effekter på personal i restaurangbranschen 

2003-2009 

Mathisen och Mykletun vid Universitet i Stavanger har forskat kring mobbning i 

restaurangbranschen och kommit fram till att välmåendet sviktar bland de 

anställda (Mathisen och Mykletun, 2009). Att arbeta i hotell- och 

restaurangbranschen är att arbeta i en tuff, bitvis ganska hård värld där 

yrkesspråket inte alltid är det bästa. Arbetsbelastningen och tempot varierar ofta 

vilket också bidrar till ett oregelbundet arbetssätt, vilket kan påverka människor i 

negativ riktning. Enligt Mathisen och Mykletun (2009) är lärlingar oftare utsatta 

för mobbning av någon form. Att uppleva psykosocial stress under själva 

socialiseringsprocessen medför att arbetsmiljön blir för tuff och många lärlingar 

hoppar därför av banan innan de ens är färdigutbildade. Självklart är detta ett 

problem för branschen. Forskarna anser också att anledningarna till det mycket 

hårda klimatet i främst restaurangbranschen är att många blir ledare för tidigt, 

helt utan ledaregenskaper. Det räcker inte med att vara en mästerkock för att leda 

en stab av unga medarbetare till framgång i branschen utan egenskaper som 

arbetsledare är av största vikt. I undersökningen framkom att trakasserier och 

mobbning av någon form har en klar negativ effekt på personalens välmående 

och hälsa (a.a.).  
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Tidigare forskning i området av Einarsen och Mikkelsen (2003) påvisar också en 

koppling mellan mobbning och ett sämre psykiskt välmående. Forskarna menar 

dock att en viss acceptans finns i branschen för trakasserier och mobbning, i 

form av dålig behandling (a.a.). När det gäller frågor om trivsel på arbetet 

framkommer ofta att den är väldigt låg, vilket i sin tur leder till att många 

anställda väljer att lämna sin arbetsplats. Sambandet mellan ett sämre välmående 

till följd av mobbning, trakasserier och andra negativa påfrestningar var inte 

anledning till att byta yrke och bransch utan snarare bara att byta arbetsplats. 

Respondenterna trodde sig kunna finna bättre arbetsmiljö på en annan 

restaurang. Forskarna spekulerade dock i om det kunde finnas ett samband med 

att det kan vara svårt att hitta ett arbete i en annan bransch med enbart 

restaurangerfarenhet (Mathisen & Mykletun, 2009).  

 

 

Amerikansk studie om stressfaktorer i hotellbranschen 

De amerikanska forskarna O’Neill och Davis (2011) har undersökt vilka 

stressfaktorer som påverkar anställda i hotellbranschen. Forskarna valde ut 64 

chefer och anställda i USA på 65 olika hotell. Alla respondenterna 

intervjuades under åtta dagar i sträck för att få med så många olika bitar av 

vardagen som möjligt (International Journal of Hospitality Management; 

2011). 

 

Studien visade att anställda i chefsposition ofta upplevde stress vid möten 

med anställda där relationen var spänd och där konflikten låg i luften. En 

annan faktor var den stora arbetsbördan som chefer ofta utsätts för. Det 

framkom bland nästan alla de intervjuade att det fanns en klar koppling 

mellan stress och ohälsa. De intervjuade uppgav att de alla både hade 

psykiska och fysiska problem pga stressfaktorer om än på olika sätt. 

Forskarna skriver att konflikter och för stor arbetsbörda är de vanligaste 

stressfaktorerna i branschen (a.a.).  

 

 

Europeisk studie om arbetsmiljö 2011 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en 

säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Den forskar i, tar 

fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information på 

arbetsmiljöområdet och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. 

EU-Osha inrättades av EU 1996, har sitt säte i Bilbao i Spanien och 

sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas 

regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter 

från alla EU:s 27 medlemsstater och andra länder. 
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Arbetsrelaterad stress är ett problem för de flesta arbetstagare i Europa visar 

den nyligen gjorda opinionsundersökningen. Undersökningen genomfördes av 

Ipsos Mori under 2011 för Europeiska arbetsmiljöbyråns räkning och finns 

publicerad på Arbetsmiljöverkets hemsida. Undersökningens syfte var att 

kartlägga hur européer inklusive svenskar ser på arbetsrelaterad stress och 

arbetsmiljöns betydelse för den ekonomiska konkurrenskraften och för ett 

längre arbetsliv. 35 000 personer i 36 europeiska länder blev tillfrågade. 

 

Av resultatet framkom att arbetsrelaterad stress är en av de största 

utmaningarna gällande rådande arbetsmiljö i Europa. Detta problem orsakar 

enorma kostnader i form av mänskligt lidande i olika former men också i 

ekonomiskt syfte. I Europa tror 8 av 10 att den arbetsrelaterade stressen 

kommer att öka under de kommande fem åren (a.a.). 

 

I Sverige intervjuades 968 personer över 18 år. I Sverige har 7 av 10 personer 

uppfattningen att den arbetsrelaterade stressen kommer att öka inom fem år. 

Sett ur ett genusperspektiv så tror den svenska kvinnan oftare att den typen av 

stress kommer att öka jämfört med vad männen i intervjuerna svarade. 

Majoriteten av det svenska folket anser att det är viktigt att lyfta hälso- och 

säkerhetsfrågor på arbetsplatserna och att dessa frågor bör tas upp av den 

ansvariga chefen. Det finns ett tydligt samband med att känna trygghet på sin 

arbetsplats om man som anställd känner till hälsorisker och den sociala 

arbetsmiljön. Runt 9 av 10 svenskar tror också att om det råder ett gott och 

öppet arbetsklimat stärker det Sverige att vara konkurrenskraftig. De flesta 

svenskar är också överens om att ett gott arbetsklimat stärker arbetstagaren 

som då också kan tänkas sig att arbeta längre innan pensionen (Ipsos Morri, 

2011). 

Svensk studie i skiftscheman 

Den svenska forskaren Torbjörn Åkerstedt (2008) gjorde en studie som bland 

annat innefattar stress, sömn, arbetstider och hälsa. Studien omfattade 4000 

personer och syftet med studien var att ”förbättra livssituationen för 

skiftarbetande” och genomfördes genom intervjuer och inventering av olika 

branschers skiftscheman. Forskningsstudien kom fram till att det de intervjuade 

tyckte allra sämst om var att ha dåligt inflytande på sina arbetstider och inte få 

någon framförhållning när de skulle jobba. Detta berör många grupper idag på 

arbetsmarknaden, bland annat timvikarier och behovsanställda inom 

restaurangbranschen. Att ha delad arbetstid, flera korta pass på en dag kom men 

även långa arbetspass med kort vila mellan passen kom högt upp 

(www.suntliv.nu). 

 

http://www.suntliv.nu/
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3. Syfte och frågeställningar  
Hotell- och restaurangprogrammet i den svenska gymnasieskolan har som mål 

att ge teoretiska och praktiska kunskaper men också att kunna förbereda elever 

att möta det arbetsklimat som råder i hotell- och restaurangbranschen. 

Utbildningens mål handlar även om att skapa en god psykosocial arbetsmiljö där 

eleverna känner trygghet, lär känna sig själva och upplever att de har 

självförtroende med sig ut i arbetslivet.  

Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur elever på 

Hotell- och Restaurangprogrammet uppfattar den sociala arbetsmiljön som de 

möter under sin praktik utanför skolan, och hur de uppfattar att förberedelsen för 

den har varit på utbildningen.  

Våra frågeställningar är: 

1. Hur uppfattar eleverna den sociala arbetsmiljön på sina arbetsplatser?  

2. Vilka hinder/svårigheter ser eleverna i sin kommande arbetsroll när det 

handlar om den sociala arbetsmiljön? 

3. Hur uppfattar eleverna vid Hotell- och restaurangprogrammet sina 

kunskaper om stress?  

4. Hur uppfattar eleverna vid Hotell- och restaurangprogrammet sina 

kunskaper om stresshantering och om detta kommer att behövas i deras 

kommande arbetsroll?  

5. Vilken förberedelse uppfattar eleverna på Hotell- och 

restaurangprogrammet att de har fått under utbildningen för att möta den 

sociala arbetsmiljön?   

 

3.1 Avgränsningar 

Hotell- och restaurangprogrammet tillhör snart det förflutna i gymnasieskolan då 

en ny gymnasiereform tagits fram och detta program ersatts av två nya program. 

Då vi båda arbetar i det ”gamla” programmet valde vi att koncentrera oss på det.  

Examensarbetets avgränsningar är att eleverna som intervjuats ska ha varit ute på 

minst en praktikperiod utanför skolan för att kunna redogöra för arbetsklimatet 

även utanför skolans område. 

Utifrån vår tidsram och för att få så konkreta och utförliga svar som möjligt i vår 

studie begränsade vi antalet intervjupersoner till sex. 
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4. Metod 
 

Vi kommer i detta kapitel att beskriva hur vi har gått till väga och vilken metod 

vi har använt oss av vid genomförandet av vår studie.  

 

4.1 Undersökningsmetod 
 

De två metoderna, kvantitativ – och kvalitativ forskning är två välkända begrepp 

inom forskningen. Kvantitativ analys ger kunskaper om antal, vikt, hur många, 

hyr mycket och hur fördelningen ser ut. Kvantitativ analys är ett hjälpmedel vid 

forskning där man gärna ser samspelet mellan fenomen (Lantz, 2007). Kvalitativ 

analys innebär däremot att nå fram till respondenten så att denne ger sin 

personliga syn och delar med sig av sina egna erfarenheter (Johansson & 

Svedner 2001). Det handlar om att skapa en känslomässig djupare förståelse för 

olika fenomen (Lantz, 2007). 

Vi valde att arbeta med kvalitativa intervjuer då vi var intresserade av en mer 

djupgående analys av respondenternas erfarenheter och egna upplevelser. Utifrån 

våra forskningsfrågor strävade vi efter att skapa intervjufrågor (se bilaga) som 

våra respondenter lätt skulle kunna förstå och svara utförligt på. Avsikten med 

våra intervjuer var att få våra respondenter att tala fritt ur hjärtat och dela med 

sig av sina erfarenheter till oss. 

 

 

4.2 Urval  

Studien gjordes på en liten svensk ort på västkusten i Sverige. Då vi båda arbetar 

som yrkeslärare på en gymnasieskola på denna ort föll det sig naturligt att vi 

gjorde vår studie där. Hotell- och restaurangprogrammet är ett väl etablerat 

program på skolan och där återfinns också ett elevunderlag för vår studie. På 

grund av tidsmässiga aspekter valde vi att göra samtliga intervjuer på vår 

arbetsplats.  

Vårt urval av respondenter var tredje års elever på hotell- och 

restaurangprogrammet som varit ute på ett flertal praktikplatser och arbetat i 

skolans utbildningsrestaurang under sitt sista år. Flertalet av eleverna arbetar i 

branschen antingen på lov eller helger.  

Vi har inte gjort några etiska överväganden när det gäller social och/eller 

kulturell bakgrund av respondenterna. Urvalet skedde genom förfrågningar till 
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de aktuella klasserna på Hotell- och restaurangprogrammet där vårt önskemål var 

att få fram 6 frivilliga elever, gärna från både kök och servering.  

Fem av våra respondenter är 19 år och den sjätte är 20 år. Av de intervjuade 

eleverna är en flicka, de andra fem är pojkar.  Samtliga elever läser tredje året på 

gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram med inriktning mot kök- och 

servering. 

 

4.3 Genomförande av undersökning 

Efter att ha utformat våra intervjufrågor och fördjupat oss i frågeställningarna 

kring stress bokade vi intervjutider med våra respondenter.  Innan intervjuerna 

genomfördes hade vi vinnlagt oss om att skapa en lugn, trygg och avslappnad 

inställning för eleverna inför intervjuerna. Vi valde att förlägga samtliga 

intervjutillfällen under elevernas ordinarie skoltid, mycket pga. tidsaspekten men 

också för att skapa en grundtrygghet för eleverna. För att säkerställa intervjuerna 

spelades samtliga in på IPhone. Denna metod var för oss självklar då det kan 

vara vanskligt att föra anteckningar samtidigt som frågor ska ställas. Detta kan 

innebära att ”data reduceras på ett osystematiskt sätt” (Lantz, 2007, sid 106 ). 

Grundmetoden för vår faktainsamling har varit en kvalitativ intervjuform. Vår 

strävan var vid intervjutillfällena att respondenterna skulle berätta istället för att 

bara svara på frågor och därför har vi arbetat med följdfrågor för att nå fram. På 

det sättet lyckades vi få eleverna att slappna av och berätta samtidigt som vi på 

detta sätt försäkrat oss om att täcka in vårt forskningsområde 

Följdfrågorna som vi arbetat med har skilt sig åt beroende på vem som har 

intervjuats och hur pass talför respondenten varit. 

 

 

4.4 Etiska överväganden 
 

Informationskravet 

Vid forskning ska forskaren informera den berörda om studiens syfte, 

frivilligheten att delta, rätten att avbryta sin medverkan samt att all empiri endast 

kommer studien till gagn (Vetenskapsrådet, 2002). Som en inledningsfas 

upplyste vi våra respondenter om syftet med studien, frivilligheten att deltaga 

och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 
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Samtyckeskravet 

I samtyckeskravet ska forskaren informera de berörda om att de själva 

bestämmer över sin medverkan. Samtycke ska också lämnas då deltagarna gjort 

en aktiv insats (Vetenskapsrådet 2002). Våra deltagare blev tillfrågade om de 

ville medverka i vår studie och de gav sitt medtycke. 

 

 

Konfidentialitetskravet 

Alla berörda parter i en undersökning ska vara garanterat anonyma gällande 

namn, personuppgifter och känsliga uppgifter. Med detta menas att det för en 

obehörig person ska vara praktiskt omöjligt att kunna identifierar respondenterna 

i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde att informera våra respondenter om 

att de tillfrågade eleverna kommer att vara helt anonyma. Vi var noga med att 

förklara för respondenterna att vare sig skola eller den tillfrågades namn kommer 

att publiceras. På detta sätt säkerställde vi att respondenternas anonymitet 

skyddas. 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information om den enskilde personen 

endast får användas i detta forskningssammanhang och således ej för 

kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde att spela in samtliga våra 

intervjuer och till viss del transkribera dem. Det inspelade materialet raderades 

och det transkriberade materialet har vi använt oss av som arbetsmaterial i denna 

studie. 

 

 

  4.5 Databearbetning 

Samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats, allt för att säkerställa 

materialet utan feltolkningar. Allt material har dock ej transkriberats utan vi 

gjorde ett urval av materialet för att plocka fram det för studien mest viktiga och 

intressanta. Vid analys av våra intervjuer tittade vi efter likheter och skillnader, 

vi ville försöka skapa en dimension som speglade innehållet (Lantz, 2007). 

Genom att se mönster i de tillfrågades svar skapades kategorier som gav oss svar 

på våra forskningsfrågor. Lantz menar att det är viktigt att skapa mönster och 

kategorier för att se sammanhanget av de olika delarna, att kunna koda av 

innehållet (a.a.). 
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4.6 Metodkritik 
 

Tillförlitlighet 

Vid vår studie har vi försökt att få så tillförlitliga svar som möjligt. Vi valde 

därför att spela in intervjuerna för att säkerställa materialet. Reliabiliteten kan vi 

inte helt garantera då vi var två stycken som intervjuade vid olika tillfällen. Men 

intervjumallen med frågeställningarna var densamma och den yttre miljön 

försökte vi också att skapa lika för våra intervjuer. Johansson och Svedner 

(2001) menar att reliabiliteten kan variera beroende på ovanstående fakta. Vid de 

kvalitativa intervjuerna ställdes också följdfrågor som skildes sig åt och som låg 

utanför själva intervjuramen, beroende på vem som intervjuades. 
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5. Resultat   
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva de empiriska fakta som vi har kommit 

fram till genom våra intervjuer. Vi har delat in avsnittet efter våra 

forskningsfrågor och en förklaring av vilken elev som svarat ges genom 

numrering 1-6 beroende på i vilken ordning eleven intervjuades, där flickan i 

studien har fått nummer 6. 

 

5.1 Elevernas uppfattning om den sociala arbetsmiljön på 

sina arbetsplatser 

Våra respondenter anser att arbetskamraterna är en mycket viktig del av den 

sociala arbetsmiljön. Stress och långa arbetspass vägs upp med bra kamratskap. 

Låg lön och ibland tungt arbete ansåg pojkarna inte vara något hinder, däremot 

var flickan i vår studie mer påverkad av de olika sociala aspekterna. Vår första 

forskningsfråga delas in i fem kategorier, arbetskamrater, stress, långa 

arbetspass, dålig lön och tungt arbete. 

 

Arbetskamrater 

Samtliga i vår studie är eniga om att det är av största vikt med vem eller vilka 

man arbetar ihop med. Det är också avgörande för hur stämningen ska bli och 

om man ska trivas.  

 Det beror på vem man jobbar med, har man inte kul i köket så blir det tråkigt (5) 

 Det gäller att man trivs ihop med sina kollegor för det blir ju några timmar tillsammans                                  

 (1) 

 

Stress  

Flertalet av eleverna anser att det är ett stressigt arbete, en del i positiv 

bemärkelse men för andra ett negativt stressbeteende. De fem pojkarna som 

intervjuades är alla överens om att om stämningen är god så upplevs stressen 

som ett positivt dragplåster, de ”går igång ” på det. Flickan som intervjuades var 

inte överens med pojkarna då hon hade svårt att hantera stressen. 

 Det är hej och sen inte så mycket mer, sen kastas man in i jobbet (6) 

 Alltså, det är mycket stress, allt ska gå så fort (2) 
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Långa arbetspass 

De fem pojkarna anser att de valt helt rätt yrke för sin framtid, trots 

oregelbundna och många gånger långa arbetspass. 

 

 På sommaren står man många timmar, 13-14 timmar per dag i köket (1) 

 Jobbiga arbetstider (3) 

  

Låg lön 

Flertalet av eleverna trivdes fantastiskt bra på sina arbetsplatser, trots den låga 

lönen och den stressiga miljön. Flickan var mycket osäker på sitt yrkesval på 

grund av stressen och andra negativa faktorer. 

 Stressigt, dåligt betalt, jobbiga arbetstider men jag gillar det (3) 

 Nja, jag har nog inte riktigt valt rätt, jag är väldigt så med det här med stressen. Olika    

              tider med stress ibland och ibland lugnt. (6)                             

 

Tungt arbete 

Studien påvisar att pojkarna inte upplever det tunga arbetet som något negativt. 

 Det är ett tungt arbete det är många timmar (1) 

 

5.2  Elevernas syn på hinder och svårigheter i den sociala 

arbetsmiljön.  

Här presenteras resultatet av hur eleverna ser på den sociala arbetsmiljön i sin 

arbetsroll. Några av respondenterna anser att arbetstiderna och den ibland tidvis 

höga arbetsbelastningen kan bli ett stressmoment. De högt ställda kraven på att 

orka jobba många långa arbetspass och förväntningarna på att de ska kunna 

mycket i köket upplevs också som en stressfaktor. Serveringseleverna var eniga 

om att det var svårt att bli accepterad i arbetslaget. De kategorier vi delat in fråga 

2 i är: arbetstider/arbetsbelastning, högt ställda krav och brist 

delaktighet/information.  

 

Arbetstider/Arbetsbelastning  

Tre av de tillfrågade eleverna ser arbetstiderna och arbetsbelastningen som ett 

hinder. De tror att förväntningarna på dem är att de ska orka och vilja arbeta 

många långa pass och många dagar. 
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 Man ska kunna väldigt mycket..................att man nästan ska kunna ha hand om   

  matsalen själv (6) 

     …......tycker de är tråkigt att man jobbar när ens vänner är lediga (1) 

…....jag vet att många inom industrin arbetar tre eller fem skift.....men då tjänar de i alla 

fall pengar (1) 

 

Högt ställda krav 

Ett par elever tror att de förväntas kunna grunderna i köket och har även krav på 

sig själva att de vill lära sig mer i köket. Är stämningen god så är det ett bättre 

klimat i köket och respondenterna upplever att de vågar ställa frågor. 

…....man ska inte säga emot köksmästaren, utan jobba som ett lag då funkar det bäst (3) 

…...blir det för stressigt …....så ber man om hjälp...om det funkar som ett kök ska ….(1) 

…...man vill ju göra gästerna nöjda och få bra creed av dem......(2) 

 

Brist på delaktighet/information 

De två serveringseleverna var överens om att det kan vara svårt att komma in i 

arbetslaget. De anser att de behöver få rätt information inför arbetspasset istället 

för att bara få punktinformation om vad som gäller för stunden. Båda önskade att 

bli accepterade och få samma information om arbetsuppgifterna som de andra i 

laget, ”att bli en i gänget”. 

 Att komma in i arbetslaget.....................svårt att släppa in nya (6) 

 

 ….............så man vet vad de har planerat så slipper man ställa alla dessa tusen frågor (4) 

 

 

   

5.3 Elevens uppfattning om sin egen kunskap kring stress 

Uppfattningen om stress hos eleverna varierar och främst handlar variationen om 

positiv eller negativ stress. Stämningen på arbetsplatserna tycks spela en stor och 

avgörande roll för hur stressen upplevs. Kategorierna under fråga 3 är: orsaker, 

arbetsklimat, krav, arbetsintensitet och konflikter avdelningar emellan. 

Orsaker 

Alla de tillfrågade eleverna är väl medvetna om vad det innebär att jobba under 

stress. Skillnaderna är dock ganska stora om det uppfattas som positiv eller 

negativ stress. Åter igen talar de flesta eleverna om stämningen på arbetsplatsen. 

Det tycks vara avgörande för om det blir negativ stress. 

…......de förväntas att man tål stress och jobbar snabbt.....(2) 
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…....de får inte vara arga eller sura...jag gillar att arbeta med glada människor som 

pratar mycket....(2) 

 

Arbetsklimat  

Att ha en bra arbetsledare som sprider glädje och inspiration och som leder det 

dagliga arbetet är av största vikt för att skapa ett gott klimat på arbetsplatsen. Att 

jobba med negativa och kritiska medarbetare upplevs negativt.  

 …......jag fick göra lite mera än vad jag faktiskt klarade av, inte bra (5) 

 Fixa det,, och så har man ingen aning om var sakerna finns, då blir det mest bara        

 att springa  runt och leta. (4) 

 

Krav 

Våra respondenter ansåg över lag att arbetet i skolrestaurangen skiljer sig mycket 

ifrån hur det är ute i det verkliga arbetslivet. Främst kraven på dem att inte få lov 

att göra fel. Det uppfattade våra elever som stressigt.   

…här är det ok att göra fel men att göra samma fel två gånger på praktiken är inte 

ok.....(1) 

….skiljer en del på tempot hur många moment det är på tallriken och hur det ska läggas 

upp...(3) 

 

Arbetsintensitet  

Kökseleverna upplever stress vid för många beställningar vid samma tidpunkt, 

samtidigt som serveringseleverna däremot kan uppleva stress när gästen måste 

vänta på sin mat.  

 Stressen finns där, man går liksom runt och tragglar på den hela tiden.......(4) 

 …...man kanske har väntat väldigt länge på maten till ett bord och då blir                 

 dom (gästerna) stressade för att dom ska iväg..........(6)  

...lagom stress gör mig glad men för mycket stress och nåt går fel gör mig 

arg.......(2)     
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Konflikter avdelningar emellan 

Vår enda flicka lyfte fram stressen som hon upplevt flera gånger när servering 

och kök inte är överens. Och det finns en irritation mellan avdelningarna. 

 ….....det brukar vara väldigt så mellan kök och servering.............(6) 

…...  klart man reagerar när maten inte går ut med en gång..........(1) 

      

5.4 Elevens kunskapssyn på begreppet stresshantering i sin 

kommande yrkesroll.                     

En god struktur och ett gott ledarskap tycks vara avgörande för hur eleverna ser 

på stresshantering. Trygghet, dialoger, planering och god sammanhållning i 

kombination med god sömn och bra kost är bra metoder för att hantera stress. 

Under vår fjärde forskningsfråga blir kategorierna: god struktur, tillgodose olika 

grundläggande behov, ledarskap och förebyggande syfte. 

Struktur 

Flera elever anser att en god planering av det som ska göras under arbetspasset är 

helt avgörande för hur stressigt ett arbetspass kan bli. Att bli tilldelad 

arbetsuppgifter ser många som något positivt i den meningen att eleven då vet 

vad den ska göra. Detta skapar en trygghet i en arbetsroll.  

            …..inte varit pedagogiska och inte velat lära ut, då känner man sig mest i vägen. (4)   

            …..köksmästaren säger till en vad man ska göra och då är det bara till att göra det.....(1) 

 

Tillgodose olika grundläggande behov 

De grundläggande behoven som god sömn och bra kost på regelbundna tider är 

viktiga faktorer för stresshantering. Samtal avdelningar emellan är ett annat 

behov som främst flickan i studien talar om. Att kunna kommunicera är 

nödvändigt istället för att anta saker som ofta leder till konflikter. 

             Äta ordentligt måste man ju göra, annars får man inte tillräckligt med energi.(4) 
 
            …...skönt med en dusch efter jobbet....sen bara sätta sig framför datorn och slö surfa (3) 

           …..man säger ofta det att man ska prata med varandra, men det blir ofta inte så (6) 
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Ledarskap 

Ledarskapet är ett annat behov som framkom och att ha en riktigt bra ledare i 

köket är viktigt för en god sammanhållning. 

           Köksmästaren vågar inte ifrågasätta ägaren inte ens ta ett riktigt beslut.....de funkar inte                     

 alls.......(1)                 

  

Förebygga 

Att inte lämna något åt slumpen och att ha en god framförhållning är sätt i 

restaurangbranschen att förebygga stressen. Alla respondenter är överens om att 

det är betydelsefullt att förebygga stress genom att ta kortare pauser där tillfälle 

ges för att andas och ta det lugnt, ta en kaffe eller bara vara.  

           Andas och ta det lugnt, tänka att det inte är mitt fel.............(6) 

            ...att vara bra förberedd och bra preppad så man inte sätter sig själv i skiten....(2) 

 

5.5 Skolans roll kring elevernas syn på förberedelser i 

stresshantering och mötet med hotell- och 

restaurangbranschens sociala arbetsmiljö 

Samtliga respondenter ansåg inte att skolan tagit sitt ansvar i frågan om att 

förbereda eleverna inför rådande sociala arbetsmiljö i branschen. Utbildningen 

saknar teoretiska moment där stress och stresshantering behandlats. Eleverna har 

själva upptäckt den stress som finns i branschen då de varit ute på praktik eller 

arbetat extra i branschen. I ämnet arbetsmiljö- och säkerhet anser en del elever 

att utbildningen mest handlat om ergonomi. Fråga 5 delas in i följande 

kategorier; social arbetsmiljö, ergonomi och stresshantering. 

Social arbetsmiljö 

Samtliga elever påtalade bristen på kunskap om stresshantering och den faktiska 

stressiga miljö som väntar dem i branschen. 

          Jag tycker inte att vi har pratat om det, lite i idrotten bara (6)         

                ….....ingenting har jag lärt mig om stresshantering......förutom att det finns stress.....(2) 
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Ergonomi 

De flesta respondenterna var eniga om att diskussioner i skolan ofta handlar om 

hur man ska jobba, vad man bör tänka på vid tunga lyft, hur man ska stå och 

serveringsteknik istället för att tala om hur man kan hantera stressen och att den 

alltid finns.  

          Om stress och sånt har vi inte pratat så himla mycket om, mer om hur man

  arbetar, ergonomiskt.......(5) 

                            Mycket snack om hur man ska stå och lyfta tunga saker....(1)                 

 

Stresshantering 

Ett par kökselever tyckte att skolans kök och arbetsmiljö är så pass anpassat som 

det är möjligt till att efterlikna verkligheten. Dock saknades diskussioner kring 

stresshantering. En serveringselev var av samma uppfattning då han ansåg att 

matsalsarbetet var ganska likt verkligheten. 

 …..man kan ju prata lite mer om stress för det finns ju faktiskt dom som

 upptäcker att dom  inte klarar av stressen (5) 

 Man får ju faktiskt ta hand om fler bord för att se hur det fungerar i en verklig 

 lunchrestaurang...(4) 
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6. Diskussion 
 

Stress och välmående i hotell- och restaurangbranschen är ett omtalat kapitel. 

Gymnasieskolan arbetar idag för att förbereda ungdomarna inför arbetslivet och 

det ofta tuffa klimatet som återfinns i restaurangbranschen. I detta kapitel 

diskuteras resultaten av vår studie utifrån tidigare forskning och vår teoretiska 

utgångspunkt – Antonovskys hälsoteori. 

 
 

6.1  Elevernas uppfattning om den sociala arbetsmiljön i sina 

arbetsroller. 

 
Eleverna i denna studie anser att arbetskamrater och ett gott arbetsklimat är de 

viktigaste komponenterna för att trivsel ska uppstå på arbetsplatsen. Det 

stundtals stressiga arbetet upplevs inte alltid som negativt utan ibland som ett 

positivt dragplåster. Några elever såg stressen som en utmaning istället för något 

negativt. Dotevall (2001) anser att stressen blir eller är skadlig först när man inte 

kan anpassa sig till den. Dotevall menar också att stress är en del av livet och 

finns återspeglat överallt i vårt samhälle (a.a.). Flickan i vår studie har dock 

svårare att anpassa sig till stressen och mår således dåligt av den, den blir negativ 

för henne. Känslan av sammanhang, KASAM, är enligt Antonovsky (1987) helt 

avgörande i livet. I Antonovskys studier framkom att personer som hade ”en 

känsla av sammanhang” uppvisade en väsentligt bättre hälsa än personer som 

saknade den (a.a.). Flickan ser kanske inte meningsfullheten som är ett av de tre 

begreppen i KASAM, och den viktigaste enligt Antonovskys teori.  

 

Pojkarna i vår studie ansåg inte att de ibland långa arbetspassen var ett hinder 

eller svårighet för dem utan det absolut viktigaste var ständigt den påtalade 

trivseln. Den gav arbetet mening, motivation och känslan av delaktighet. Flickan 

hade återigen en annan uppfattning då hon hade svårt att arbeta långa, många 

timmar och sena kvällar. Den låga lönen och det tunga arbetet som råder i 

restaurangbranschen tycks uppvägas av andra positiva egenskaper för flertalet av 

våra elever. 

 

 

6.2 Elevernas syn på hinder och svårigheter i den sociala 

arbetsmiljön. 

 
Denna studie visar att eleverna tycker att det råder bitvis en hög arbetsbelastning 

inom restaurangbranschen. Kökseleverna anser också att de ska orka jobba 
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många långa arbetspass, så kallade långpannor. En av våra elever drog 

parallellen till industrin, där många arbetar 3 eller 5 skift. Eleven menar att det är 

inga problem att arbeta oregelbundna tider om man får bättre betalt. Inom hotell- 

och restaurangbranschen är det inget ovanligt att arbetspassen är 12-14 timmar i 

ett sträck och detta tyckte kökseleverna var för många timmar. Återigen kommer 

det fram hur viktigt det är att det finns en bra stämning i köket. Om stämningen 

är god fungerar köket som ett lag och då vågar eleverna fråga om hjälp. Mathisen 

och Mykletun (2009) har i sin forskning visat att om nyanställda och praktikanter 

blir utsatta för psykosocial stress under själva socialiseringsprocessen blir 

arbetsmiljön för tuff för dessa grupper. Lärlingar utsätts för mobbning och att 

trakasserier och mobbning har en klar negativ effekt på personalens välmående 

och hälsa (a.a.). Ericsson m.fl. (2002) menar dock att fenomenet mobbning 

återfinns alltid i sociala system där spänningar mellan människor kan uppstå. 

Mathisen och Mykletun (2003) kom i sin studie fram till att en viss acceptans för 

trakasserier och mobbning råder i branschen. 

 

Vår studie visar att serveringseleverna tyckte både att det var svårt att komma in 

i arbetslaget och att få acceptans på sin praktikplats. De högt ställda 

kunskapskraven upplevdes som klara stressfaktorer både inom kök och 

servering. Vi som lärare vet hur betydelsefullt det är att eleverna vågar fråga och 

känna sig bekräftade för att de ska göra en god insats. Vi liksom personalen på 

praktikplatserna bör reflektera över det Kernell (2010) skriver.  Han menar att 

det är viktigt att kunna närma sig individen på dennes nivå för att förstå 

personens tillvaro, att kunna skapa en trygghet och självförtroende hos individen.  

 

 

6.3 Elevens uppfattning om sin egen kunskap kring stress 

 
De elever vi har intervjuat har alla olika sätt att se på stress.  Anledningen till det 

är högst personligt då det beror på vad man har med sig i bagaget ifrån tidigare 

livssituationer. Hur kroppen reagerar och vad man gör åt det är också högst 

personligt (Levi, 2002).  Våra elever talar om positiv och negativ stress och hur 

olika närliggande faktorer påverkar detta och återigen framkommer det att ett 

positivt arbetsklimat med glada arbetskamrater och en bra arbetsledare är helt 

avgörande om stressen ska uppfattas som negativ eller positiv. Doctare (2000) 

skriver om hjärnstress, vilket innebär en obalans i kroppen då individen utsätts 

för stora yttre krav. Levi (2002) framhåller att individen vid stress tolkar sin 

omgivning på olika sätt, hotande, olycksbådande och negativt. 

 

Mathisen och Mykletun (2009) anser att anledningen till det hårda klimatet inom 

hotell- och restaurangbranschen är avsaknaden av ledaregenskaper i branschen. 

Många mästerkockar driver egna restauranger utan erfarenhet av 
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ledaregenskaper. Det räcker inte med att vara en mästerkock för att leda en stab 

av unga medarbetare till framgång (a.a.). Detta visar även vår studie då vi 

intervjuat elever inom branschen. Flertalet av våra respondenter har påtalat 

bristen av bra ledare inom köken. Många köksmästare vågar inte ifrågasätta 

ägaren eller komma med egna beslut. Detta skapar i sin tur en osäkerhet och 

otrygghet bland personalen. Vår studie visar vikten av att ha en bra arbetsledare 

som sprider glädje och motivation omkring sig för att kunna skapa en bra 

arbetsmiljö. Vi har funnit en koppling genom att studera Antonovsky teori 

KASAM där arbetsledarens roll måste innehålla någon form av meningsfullhet i 

målsättning eller visioner för att kunna motivera och att få andra att känna sig 

delaktiga i arbetet (Hansson, 2004).  

 

Under intervjuerna framkom det att våra elever upplevde stressen olika beroende 

på vilka krav som ställdes. I skolans restaurang ansåg eleverna att det var tillåtet 

att göra fel både en och två gånger, men ute på sina praktikplatser var det inte 

godkänt att göra några fel. Vi lärare anser att detta är fel eftersom praktiken 

fortfarande är en läroplats. Vi försöker att efterlikna verkligheten i skolans 

restaurang men det går aldrig att efterlikna verkligheten fullt ut. Köks- och 

serveringselever upplevde stressen olika. I köket uppfattades för många 

beställningar eller för många moment på en tallrik som ett stressmoment, medan 

serveringseleverna uppfattade väntetiden för matbeställningen som ett annat 

stressmoment. Slutsatsen blir att serveringseleven blir stressad för att gästen får 

vänta.  Gästen blir då stressad över att få vänta på sin mat, vilket leder till att 

serveringseleven blir än mer stressad. Det kan då gå ut över köket som redan gör 

sitt yttersta för att maten ska hålla den kvalitén som gästen betalar för. Här 

uppstår oftast konflikter mellan kök och servering, som i sin tur leder till ett 

sämre arbetsklimat.  

 

Detta kan jämföras med Doctare (2001) som menar att en tillfällig obalans/stress 

är acceptabel och kroppen har stor möjlighet att återhämta sig. Skulle däremot 

detta kvarstå som ett kroniskt uttryck kan det leda till fysiska nedsättningar av 

olika slag. Om kroppen skulle utsättas för denna kroniska stress kommer 

välbefinnandet att påverkas i negativ riktning (a.a.). Vi menar att ett gott 

samarbete mellan avdelningarna är ett måste för att få ett gott arbetsklimat i hela 

restaurangen. Vi vågar påstå att detta är en viktig del av restauranglärarens 

uppdrag att få våra elever att förstå att vi alla jobbar i samma lag och att vårt 

uppdrag är att överträffa varje gästs förväntan. 

 

 

 

 

 



 

26 

 

6.4 Elevens kunskapssyn på begreppet stresshantering i sin 

kommande yrkesroll. 

 
I vår studie har det framkommit hur viktigt det är med god struktur, planering 

och ett gott ledarskap i restaurangbranschen. För att skapa en lugn och 

harmonisk grundtrygghet anser alla våra elever att det är så betydelsefullt med en 

ledare som kan dela ut arbetsuppgifter som är anpassade för den enskilde eleven. 

Att känna sammanhang i gruppen tycks vara viktigt. 

 

Många av dagens ungdomar mår idag dåligt av olika anledningar, de känner en 

otrygghet och finner inte sin inre balans (Dotevall, 2001). De bakomliggande 

orsakerna finns ofta att hämta i vardagliga livssituationer som dagens ungdomar 

utsätts för. Splittring i familjen, dubbelarbetande föräldrar och tid att umgås med 

sina föräldrar saknas helt ibland (a.a.). Vi lärare i hotell- och 

restaurangbranschen har ett stort uppdrag att uppfylla. Till hotell- och 

restaurangprogrammet söker sig ofta elever med blandad bakgrund, ofta med en 

stor otrygghet kliver de in i gymnasieskolan. Avsaknad av trygghet och 

ledarskap från hemmet är ofta stor, vilket gör att dessa elever kräver mycket 

omtanke och trygghet med rätt stödåtgärder. Utan rätt ledare i köket faller syftet 

med utbildningen. 

 

Ordet kommunikation nämns ofta i våra intervjuer och hur viktigt det är att 

samtala och föra diskussioner medarbetare och avdelningar emellan. Levi (2002) 

skriver att det finns många människor som grubblar och funderar över vad som 

skulle kunna hända och sägas, som Levi benämner det, ”tänk om”-termer. Levi 

menar också att denna typ av tankebanor får oss stressade och ur balans (a.a.). Vi 

menar att samtalen under arbetsdagen är av stor vikt, liksom att reda ut 

eventuella frågetecken istället för att var och en funderar i sina egna banor. För 

att lyckas i restaurangbranschen måste det till en god kommunikation. Samtal om 

arbetet, vardagliga saker och välmående är viktiga punkter.  

 

I vår studie framkom att våra grundläggande behov som sömn, mat och mänsklig 

samvaro är alla viktiga på sina sätt för att skapa en trygghet och ett välmående. 

Doctare (2000) menar att sömn är avgörande för var och ens välbefinnande. 

Sömnstörningar är en mycket vanlig stressreaktion (a.a.). Vid våra intervjuer 

framkom att både sömn och regelbundet matintag är avgörande för om man ska 

klara av att arbeta många timmar. Vi som lärare förklarar ofta vikten av god 

sömn och att äta på regelbundna tider för att klara av att arbeta inom hotell- och 

restaurangbranschen.  

 

Flera av våra respondenter vid vår studie påpekade hur betydelsefullt det är att ha 

en god planering i sitt arbete för att inte hamna i stressiga situationer. Denna 
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planering kan se lite olika ut beroende på om arbetet ska planeras i kök eller i 

matsal. Återigen framkom vikten av en god arbetsledare som kan delegera 

arbetsuppgifter men också betydelsen för eleverna att känna delaktigheten av det 

totala arbetet. Att kunna ta kortare pauser för att ”bara vara”, sträcka på ryggen 

eller bara ta en kopp kaffe tillsammans med kollegor ansåg de intervjuade 

eleverna också är viktigt för att minska stressen. I dagens samhälle tar vi oss inte 

tid att hämta kraft och energi vilket är viktiga egenskaper för att förebygga 

stress. Levi (2002) menar att förr i tiden skapades naturliga återhämtningspauser 

där kroppen gavs tillfälle till vila och återhämtning. Med detta menar Levi att 

våra instinkter och vårt naturliga stressystem som återfinns i våra gener och som 

funnits där sedan urminnes tider idag kan anses vara omoderna.  I dagens 

stressade samhälle försöker vi istället att konstruera pauser och återhämtning, 

men vi lyckas dåligt!  

 

 

6.5 Skolans roll kring elevernas syn på förberedelser i 

stresshantering och mötet med hotell- och 

restaurangbranschens sociala arbetsmiljö. 

 
Ett par av våra respondenter pratade om att skolans kök, matsal och arbetsmiljö 

är bra anpassat och efterliknar verkligheten på ett relevant sätt.  Dock framkom 

att det saknades diskussioner om stresshantering. I ämnet Arbetsmiljö- och 

säkerhet som är ett obligatoriskt ämne på hotell- och restaurangprogrammet 

borde vara det naturliga ämnet att lyfta diskussioner och undervisa i 

stresshantering. Våra intervjuer har påvisat att fallet inte är så. De flesta av 

eleverna var överens om att ämnet främst lyfte ergonomi och nosade ytterst lite 

på stress och välmående. Mathisen och Mykletun (2009) skriver i sin 

forskningsstudie att det allt för ofta just är lärlingar/praktikanter som blir utsatta 

för extrema stressituationer, de upplever arbetsmiljön för tuff. Många väljer 

enligt forskarna att hoppa av branschen eller att försöka byta arbetsplats i 

förhoppning om att de ska möta ett bättre arbetsklimat på en annan restaurang 

(a.a.). Vi med vår långa och breda erfarenhet ifrån hotell- och 

restaurangbranschen vet att klimatet ofta är likvärdigt inom branschen. Frågan är 

hur vi ska kunna ändra på detta?  

 

I vår studie framkom också att våra elever var eniga om att de själva upptäckt 

den stressiga och ibland obekväma arbetsmiljön som råder i branschen. De 

tyckte att skolan borde ha lyft detta i ett tidigt stadium så att en viss förberedelse 

hade kunnat ske. Vår enda flicka i studien ansåg att stressen och det hårda 

klimatet blev för mycket för henne så hon funderade allvarligt på att byta 

bransch. Hade vi lärare kunnat göra på annat sätt? 
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6.6 Fortsatt forskning 

 
Att såväl stress som välmående är välkända begrepp i hotell- och 

restaurangbranschen är känt sen många år tillbaka. Vår studie och andra studier 

visar att det är en bitvis mycket tuff och hård bransch med ett ofta stenhårt 

arbetsklimat. Många av våra gymnasielever på hotell- och restaurangprogrammet 

möter en värld med många långa arbetspass, dåliga ledare, låga löner och 

stressiga arbetsmiljöer. Våra elever har ofta högt ställda krav på sig när de 

kommer ut i branschen antingen som nyanställda eller praktikanter där 

förväntningarna ofta är att de ska kunna arbeta felfritt och snabbt. Som 

nyanställd är det inte ovanligt att arbeta helt utan schema, att få veta dag för dag 

vilka arbetstider man ska ha. Detta är givetvis stressande i sig.  

 

Oroväckande är att våra elever anser att de inte har fått tillräcklig undervisning i 

stresshantering och hur branschen ser ut. Något som skulle vara intressant, men 

även nödvändigt, att forska vidare om är hur skolan och branschen ska kunna 

lyckas skapa bättre arbetsklimat för eleverna. 

 

Vi tror att om hotell- och restaurangbranschen ska utvecklas i positiv riktning 

gäller det att skapa såväl förändringar i branschen som i skolan vad gäller det 

hårda klimatet. Det handlar också om att lyckas skapa en positiv stämning så att 

eleverna vill stanna kvar i branschen och utvecklas, inte hoppa av banan för 

tidigt pga. den obekväma och stressiga miljön som ofta råder ute på 

arbetsplatser.  

 

I och med den nya gymnasieformen GY11 är förhoppningen att ett bättre 

samarbete mellan skola och näringsliv ska komma till stånd. Branschråd är 

obligatoriska för att få bedriva ett praktiskt yrkesprogram i GY11. Branschrådet 

ska bestå av både skol- och näringslivspersoner. I GY11 ges också mer tid för 

karaktärsämnena och tanken är att eleverna ska vara yrkesklara och inte bara 

förberedda när de efter tre år lämnar gymnasieskolan (Skolverket). Vår 

förhoppning är givetvis att dessa åtgärder ska leda till ett bättre samarbete mellan 

skolan och näringslivet men också att mer tid ska ges i karaktärsämnena för att 

lyfta dessa viktiga frågor som stresshantering och välmående.  
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BILAGA 1 

Forskningsfrågor till våra intervjuer  

Inledande frågor: 

Ålder? 

Kön? 

Program?  

Årskurs? 

Inriktning på programmet? 

 

Forskningsfråga 1 

Hur uppfattar eleverna den sociala arbetsmiljön i sin arbetsroll?   

● Hur ser du på den sociala arbetsmiljön i hotell- och restaurangbranschen? 

● Berätta hur du känner inför ditt yrkesval? 

 

Forskningsfråga 2 

Vilka hinder/svårigheter ser eleverna i sin kommande arbetsroll när det handlar 

om den sociala arbetsmiljön? 

● Beskriv vad du tror det kommer att förväntas av dig i din kommande 

yrkesroll? 

● Berätta om det är något som du uppfattar som en svårighet/hinder i yrket? 

 

Forskningsfråga 3 

Hur uppfattar eleverna vid Hotell- och restaurangprogrammet sina kunskaper om 

stress? 

● Hur upplever du stress? Ge några exempel på hur du reagerar på stress. 

● Finns det situationer i skolrestaurangen som du upplever som stressiga? 

Vilka? 

● Berätta om hur det såg ut på din praktikplats. 

● Kan du berätta något om stress? 

 

 

 



 

2 

 

 

Forskningsfråga 4 

Hur uppfattar eleverna vid Hotell- och restaurangprogrammet sina kunskaper om 

stresshantering och om detta kommer att behövas i deras kommande arbetsroll?  

● Vad anser du att det finns för sätt att minska stressen i din kommande 

yrkesroll? 

● Hur gör du för att minska din stress? 

● På vilka sätt anser du att man kan förebygga stress? Vad är viktigt att 

göra och tänka på? 

● Vad skulle du vilja, eller behöva lära dig mer om gällande 

stresshantering? 

 

Forskningsfråga 5 

Vilken förberedelse uppfattar eleverna på Hotell- och restaurangprogrammet att 

de har och har fått under utbildningen för att möta den sociala arbetsmiljön?   

● Hur förberedd är du från utbildningen när det gäller stressfaktorer när du 

ska ut på din praktik? 

● På vilka sätt har utbildningen förberett på att kunna hantera stress?   

 

Avslutande fråga: 

 

Jag har inga ytterligare frågor. 

Har du något mer att tillägga om det vi har pratat om? 

 

Tack för din medverkan! 

 


