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Sammanfattning 

Syftet med mitt arbete är att skapa större förståelse för den psykosociala 

arbetsmiljön inom restaurangbranschen i Borås och få en bättre bild över 

hur personalen kan uppleva den psykiska miljön på arbetsplatsen.  

 

För att kunna besvara syftet har forskningsfråga formulerats:  

 

- Hur upplever de anställda att den psykosociala arbetsmiljön fungerar 

på arbetsplatsen utifrån organisationens form, arbetskrav, 

arbetskontroll och socialt stöd? 

 

Arbetet har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och 

öppna intervjufrågor. Datainsamlingen gjordes av intervjuer och tidigare 

forskning. Intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjuguide där 

intervjufrågorna berör den psykiska arbetsmiljö och personalens 

upplevelse av den. Intervjuerna var avgränsade till personalen som inte var 

nya på arbetsplatsen, arbetade heltid och både köks samt servicepersonal. 

Studien bygger på Karaseks tre dimensioner (Arbetskrav, kontroll samt 

socialt stöd) från tidigare forskning. Dessutom undersöks 

samarbetssvårigheter mellan personalen på företaget.  

 

Studiens resultat visar på att det finns stort samband mellan arbetsmiljö 

och personalens psykiska hälsa. Det vill säga att arbetsmiljön spelar stor 

roll när det kommer till medarbetares välmående. Intervjuade personalen 

upplever arbetsmiljön på olika sätt och det beror delvis på deras olika 

befattningar, vilket påverkar personalens arbetskrav, kontroll samt deras 

sociala relationer.  

Det har varit bemärkt och påtagligt när den intervjuade personalen 

svarade på frågor angående företagets arbetsmiljö. 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The purpose of my work is to create a greater understanding of the 

psychosocial work environment in the restaurant industry in Borås and to 

get a better picture of how staff can experience the mental environment in 

the workplace.  

 

To answer the purpose, research questions have been formulated: 

 

- How do the employees feel that the psychosocial work environment works 

in the workplace based on the organization's form, work requirements, 

work control and social support? 

 

The work has a qualitative method of semi structured interviews oh open 

interview questions. Data collection was done by interviews and previous 

research. The interviews were conducted with the help of an interview 

guide, interview questions related to the mental work environment and the 

staff's experience of it. The interviews were demarcated to the staff who 

were not new at the workplace, worked full time, both kitchen and service 

staff. The study is based on Karaseks three-dimensional earlier research. 

In addition, cooperation difficulties were investigated between the staff at 

the company.  

 

The results of the study indicate that there is a great connection between 

the work environment and the mental health of the staff. That is, the 

working environment plays a major role in the well-being of employees. It 

has been noted and apparent when interviewed staff answered questions 

regarding the company's work environment   
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INLEDNING  

 

Uppsatsen inleds med en kortfattad bakgrund som följs av 

problemformulering i studien. Vidare presenteras syftet med studien och 

dess frågeställningar och kapitlet avslutas med att tydliggöra studiens 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Den psykosociala arbetsmiljön innebär: Ett gemensamt sätt att hänvisa till 

de psykologiska och sociala intrycken på hälsa, såsom tidstryck, monotont 

arbete, social inbördes samt självstyrande, rättvisa, arbetsbehov, 

arbetssäkerhet och social kontakt mellan medarbetare och handledare. 

(Mackenzie, Keuskamp, Ziersch, Baum & Popay 2013). 

 

Det är ett gemensamt antagande att den psykosociala arbetsmiljön är 

viktig för personalernas välmående, då en dålig arbetsmiljö har visat sig 

att skapa stress och utbrändhet. (Tuvesson & Eklund 2014). 

 

När det handlar om att beskriva den psykosociala arbetsmiljön, kan två 

centrala perspektiv urskiljas från studier: den första är 

kvalifikationsperspektivet och den andra kallas för stressperspektivet 

(Berglund & Schedin, 2009). Dessa två perspektiv är sammanförda av 

Robert Karasek. Han satte de två perspektiven i en modell som beskriver 

fyra olika typer av arbeten, lågstress- och högstressarbeten samt aktiva- 

och passiva arbeten. Kraven som ställer arbetet på arbetaren orsakas av 

hur individen reagerar på arbetsvillkoren. Modellen har utvecklats med ett 

tredje perspektiv som är socialt stöd. Perspektivet tar hänsyn till vänskap 

och att man känner sig som en i gruppen. Efter utvecklingen av modellen 

med socialt stöd har den vuxit till åtta olika typer av arbeten: kollektiva 

högstress, aktiva, passiva och lågstressarbeten samt isolerade högstress, 

aktiva, passiva, och lågstressarbeten (Eriksson & Larsson 2009). 
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Det finns forskning som har undersökt sambandet mellan den psykosociala 

miljön som upplevs av arbetstagare och psykisk hälsa. De vanligaste 

teoretiska ramverk som forskare har använt för att undersöka hur arbete 

påverkar psykisk hälsa är ”Karaseks” krav- kontroll- och social 

stödmodellen. Dessa tillvägagångssätt har använts för att undersöka 

förhållandena mellan stress och prestation på arbetsplatsen för att förstå 

vilka och i vilken utsträckning av psykosociala stresszoner som är 

förknippade med arbete leder till fysisk eller psykisk belastning. 

(Mackenzie, Keuskamp, Ziersch, Baum & Popay 2013). 

 

Att implementera en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och se till att den 

följs är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren ska även bidra till 

arbetsmiljöarbetet och att de följer föreskrifter och använder sig av 

skyddsanordningar för att förhindra olycksfall och ohälsa. Arbetstagaren 

har inte lika stort ansvar men han/hon har ändå vissa skyldigheter. 

Förutom detta borde arbetstagaren också meddela arbetsgivaren om något 

är direkt farligt eller ohälsosamt på arbetsplatsen. (Holmström & Ohlsson, 

2014). 

 

1.2 Problembeskrivning  

Arbetet fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön då den är viktig för 

personalens välmående En dålig arbetsmiljö har visat sig att skapa stress 

och utbrändhet (Tuvesson & Eklund 2014). I en studie om arbetsmiljö från 

Arbetsmiljöverket framgår det bland annat att kvinnor som upplever värk 

i axlar och rygg har fått dessa besvär i samband med stress (Holmström & 

Ohlsson, 2014). 

 

Arbetsmiljön inom restaurangbranschen påverkar anställdas syn på 

organisationen samt den egna arbetsplatsen. Författaren har själv jobbat 

inom denna bransch och är medveten om hur psykisk påfrestande det kan 

vara på en sådan arbetsplats. Det är därför viktigt att arbetsgivaren 

regelbundet undersöker vilka risker det finns på arbetsplatsen som kan 
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påverka medarbetarna negativt både fysisk och psykisk. Därefter bedöms 

det hur allvarliga riskerna är och ifall det krävs att man vidtar åtgärder 

(arbetsmiljöverket 2013). 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön 

upplevs inom restaurangbranschen. Studiens ska även belysa relationen 

mellan arbetskrav, arbetskontroll, socialstöd samt organisatoriska 

faktorer.  

 

- Hur upplever de anställda att den psykosociala arbetsmiljön fungerar 

på arbetsplatsen utifrån organisationens form, arbetskrav, 

arbetskontroll och socialt stöd? 

 

1.4 Avgränsningar  

Studien är genomförd på en restaurang/kafé som ingår i en större kedja. 

Studien avgränsas till att vara genomförd på tre av fem restauranger. Det 

är avgränsat till att enbart rikta fokus till restaurangerna som är placerade 

i centrala Borås. Författaren har valt att enbart intervjua heltidsanställda 

som antingen är personer från köket eller servicepersonal. Anledningen till 

dessa målgrupper är då ena parten arbetar i köket och den andra ute mot 

kund. Det avgränsas även till att respondenterna inte ska ha någon 

chefsroll. Utifrån syftet har studien blivit avgränsas och att utgå från job 

demond-job control and social support-modellen (Karasek 1979 & 

Hall,1988) för att förstå början av arbetsrelaterad ohälsa. 

 

Faktorer som kön eller ålder har inte haft betydelse för studien. 

Anledningen till det beslutet beror på att författaren inte ansåg att 

faktorerna kommer att ha en stor påverkan över hur de upplever 

arbetsmiljön. 
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2. TEORETISKT RAMVERK  

 

Detta kapitel presenterar det valda teoretiska grunden och 

förklaringsansatsen som i senare skede kopplas samman med studiens 

empiri. 

 

2.1 Definitionen av psykosocial arbetsmiljö 

 

Den psykosociala arbetsmiljön innebär: 

Ett kollektivt sätt att hänvisa till den psykologiska och sociala inverkan på 

hälsa som tidstryck, monotont arbete, social ömsesidighet, jobbkontroll 

och autonomi, rättvisa, arbetsbehov, arbetssäkerhet samt social kontakt 

mellan medarbetare och handledare. Den psykosociala arbetsmiljön 

inkluderar arbetets alla sociala relationer, det vill säga de kontakter man 

har med arbetskamrater, ansvariga, högre chefer och kunderna. Det 

handlar även om arbetes innehåll eller vad man har för uppgifter på 

arbetsplatsen. Att beskriva psykosocial arbetsmiljö kan urskiljas på två 

olika perspektiv inom forskning, kvalifikationsperspektivet och 

stressperspektivet. (Berglund & Schedin 2009). Några exempel över 

riskfaktorer för psykisk ohälsa och sjukskrivningar är psykiska 

ansträngningar, höga krav och låg kontroll på arbetsplatsen (Eklöf 2017).  

 

En rad grundläggande delar i den psykosociala arbetsmiljön har kopplats 

till mentala hälsoutfall, inklusive arbetsstyrning och självständighet, 

arbetskrav och arbetssäkerhet. Kvaliteten på den psykosociala miljön som 

människor upplever i betalt arbete är starkt förknippad med mental hälsa. 

Studier har visat att människor uppfattar stress som en viktig orsak till 

psykisk ohälsa och att människor är mer benägna att betrakta betalt arbete 

som den främsta källan till den stress de upplever när de uppmanas att 

tillskriva sin stress på olika livsdomäner. Forskningar har även visat att 

människor i lägre statusyrken upplever högre belastning och, eftersom de 

har mindre kontroll över deras arbetsförhållanden, är mindre i stånd att 
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initiera förändringar som kan minska stress på arbetsplatsen än de som 

arbetar i högre status. På samma sätt upplever personer som arbetar i 

dåliga psykosociala miljöer som ofta är förknippade med låga 

yrkesverksamheter (t ex lågutbildade, låglönade jobb) en sämre mental 

hälsa än de som arbetar i bättre arbetsmiljöer (Mackenzie, Keuskamp, 

Ziersch, Baum & Popay 2013).  

 

2.2 Karaseks arbetsbehovskontrollmodell 

Det vanligaste teoretiska ramverket som forskare har använt för att 

undersöka hur arbete påverkar psykisk hälsa är Karaseks 

efterfrågestyrningsmodell. Robert Karasek (1979) har presenterat 

traditionerna i en modell som beskriver olika typer av arbete. Hans 

kvalifikation är att reaktionerna på arbetsvillkoren påverkas av de krav 

som arbetet ställer på den enskilde individen och de möjligheterna han/hon 

har att själv kunna kontrollera sitt eget jobb.  (Berglund & Schedin, 2009). 

Modellen omfattar också, vad han namnger, risker för arbetsrelaterade 

stress och psykisk ohälsa respektive aktivt lärande och motivation till att 

utvecklas. Karaseks fyra dimensioner illustreras i figuren nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Karaseks Krav- och kontrollmodellen  

(Eriksson & Larsson 2009, s 144) 
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Karaseks teori om psykisk belastning har olika tolkningar om hur den 

relativa ordningsföljden av effekterna av arbetskontroll och krav beror på 

den specifika välmåendeutfallsdimensionen (Braeken, Mulder & Wood 

2014). De flesta studierna i traditionen för jobbkrav – kontrollmetoden har 

berört kvantitativa jobbkrav och arbetsautonomi i relation till belastning. 

Kvantitativt jobbkrav hänvisar vanligtvis till kombinationen av 

arbetskvantitet och arbetshastighet (dvs. Arbetsbelastning). Jobbautonomi 

hänvisar till arbetstagarens förmåga eller frihet att fatta beslut om hans 

eller hennes arbetsverksamhet (Witte, Verhofstadt, & Omey, 2007). 

Följaktligen jobb som kombinerar relativt höga nivåer av arbetsbelastning 

och låga nivåer av självständighet i jobbet hänvisas två som "hög 

belastning jobb". Omvänt jobb med relativt låg arbetsbelastning och hög 

jobbautonomi är "låg belastning jobb".  

 

Karaseks arbetsbehovskontrollmodell bygger på tre hypoteser: (a) 

arbetsbelastningen är positivt relaterad till belastning (huvudverkets 

arbetsbelastning), (b) autonomi relaterar sig till jobbet negativt till 

belastning (autonomi i huvudverkets jobb), och (c) arbetsbelastning och 

arbetsautonomi interagerar på ett synergistiskt sätt. Modellens 

interaktionshypotes formuleras ibland som en "bufferteffekt" där den 

negativa effekten av arbetsbelastningen buffras av arbetsautonomi: Det 

positiva förhållandet mellan arbetsbelastning och belastning är mindre 

stark med ökad jobbautonomi. De antagna huvudeffekterna har hittat stöd 

i både tvärsnittet och longitudinella studier (Doef, Margot & Maes 1999).  

 

Den första tolkningen av Karaseks teori som undersöks är begränsad till 

förväntningar om riktningen av effekterna av kontroll och krav. Eftersom 

mer kontroll förväntas resultera i en positiv effekt på arbetstagarens 

välbefinnande och fler krav förväntas leda till en negativ inverkan på 

arbetstagarens välbefinnande (Braeken, Mulder & Wood 2014). 

Treenigheten av krav, kontroll och socialstöd ger en bra start för att 

bedöma de faktorer som påverkar personalens psykiska välbefinnande. 

Några av faktorer som vanligen förknippas med mentala hälsoinställningar 
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som har kopplats till lågt välbefinnande av personalen, till exempel 

överdrivna administrativa uppgifter, skiftarbete, hög arbetsomsättning, 

akutsjuka och icke-samarbetsvilliga patienter, våldsamma händelser och 

narkotikamissbruk på avdelningarna, hög patientomsättning och 

begränsningar om att skapa en lämplig terapeutisk miljö- kan subsumeras 

under de mer allmänna faktorerna, t.ex. hög  krav, låg kontroll eller 

ledarskapsstöd. Det kan då bedöma betydelsen av konstruktioner som inte 

kan delas upp under dessa mer generiska rubriker genom att uppskatta 

Ytterligare förklarande kraft som de lägger till i förhållande till Karaseks 

triad av begrepp. På samma sätt kan Karasek modellen användas som ett 

riktmärke för att bedöma rollen som andra icke-mentala hälso-specifika 

faktorer, inklusive nyligen genomförda ledningsinitiativ såsom införande 

av bedömnings- eller mentorssystem, eller mer långvariga sådana som 

utbildning och utveckling. Den bakomliggande grunden för modell är att 

arbetare upplever nöd när denna kombination av omständigheterna finns 

för att de förhindras från att formulera effektiva svar för att hantera 

utmaningar av jobbet. (Wood, Stride, Threapleton, Wearn, Nolan, Osborn, 

Paul, Johnson 2011). 

 

2.2.1 Karaseks arbetskrav 

Arbetskrav handlar om vilka krav som ställs på den anställde för att kunna 

utföra arbetet. Med fysiska krav menas de riskerna som den anställde 

utsätter sig för i farliga utrustningar, farliga arbetsmetoder, hälsofarliga 

kemikalier, smuts och nedsmutsning av luften på arbetsplatsen. Psykiska 

krav handlar om hur arbetet är måttlöst betydande, att tiden inte är 

tillräckligt för att kunna utföra arbetsuppgifterna samt att arbetsuppgifter 

är monotona (Berglund & Schedin 2009). 

 

Kärnargumentet är typiskt baserat på energiutarmning: krav ställer 

individen i ett motiverat eller energiserat tillstånd, medan graden av 

kontroll modulerar omvandlingen av potentiell energi till handling. 

Följaktligen är arbetskraven positivt relaterade till belastning när de 
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utlöser det, och jobbet kontrollerar negativt eftersom detta gör det möjligt 

för individen att lättare reagera på kraven. När energi blir utarmat, 

förstärkas spänningen (Breaken, Mulder & Wood 2014).  

 

Omvänt är låga krav och höga kontroll förknippad med höga nivåer av 

välbefinnande. En ytterligare övervägning när man undersöker denna 

modell är möjlighet till olinjära effekter av jobbkrav eller jobbkontroll på 

välbefinnande. Till exempel, lika höga krav kan vara överväldigande eller, 

kan låga krav också vara så utmanande att skapa känslor av frustration och 

monotoni (Wood, Stride, Threapleton, Wearn, Nolan, Osborn, Paul, 

Johnson 2011). 

Vegchel m.fl. (2004) presenterar i sin studie att arbeten är mer 

kundfokuserade och detta ger ett resultat av att känslomässiga och 

psykologiska jobbkraven har ökats. Servicejobb är ett av dem och 

känslomässiga krav är av vikt inom arbetet. Den vanligaste förekommande 

hälsoproblem inom servicebranschen är utbrändhet. För att kunna minska 

utbrändhet skall kontrollen över arbetet ökas som exempel är att göra 

arbetsuppgifterna mer intressanta och att personalen får variera 

arbetsuppgifterna som inte är emotionellt krävande.  

 

Det finns också krav som modellen ser de som positiva påverkan. Det har 

till orsak till vilken möjlighet individen har att kontrollera kraven. Kraven 

måste bestämmas med personens förmåga att kunna kontrollera som 

utgångspunkt (Theorell, 2003a). Exempelvis kan kraven bestämmas utifrån 

mängden av arbetsuppgifter som finns till antalet personal samt individens 

kompetens som ska utföra arbetsuppgifterna (Theorell, 2003b). 

 

2.2.2 Karaseks arbetskontroll 

Karaseks (1979) arbetsstammodell är mycket inflytelserik i 

yrkespsykologin och Karasek delar arbetskontroll i två delar. Första delen 

består av kvalifikationsgraden i arbetet. Andra delen består av 

möjligheterna för individen att få kunna fatta beslut. Kvalifikationsgraden 
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handlar om hur man lär sig nya saker och får utnyttja sina kvalifikationer i 

arbetet. Beslutsmöjligheterna handlar om i vilken utsträckning den 

anställde själv får avgöra hur arbetet ska uppläggas. Det innebär att 

psykisk belastning eller stress är relaterad till både de krav som ställs på 

en individ och deras grad av jobbkontroll eller diskretion. 

 

Författaren jämför olika hypoteser om hur den relativa ordningsföljden av 

effekterna av arbetskontroll och krav beror på den specifika 

välbefinnandeutfallsdimensionen (t.ex. effekten av krav överdrar effekten 

av kontroll för ångest, men det är tvärtom för deras effekter på 

arbetsnöjdhet). Dessa är multivariata orderhypoteser eftersom Effekterna 

jämförs inte bara mellan prediktor utan också över resultat, och de 

förväntade ordningarna mellan prediktor är inte konsekventa över de olika 

resultaten (Braeken, Mulder & Wood 2014) 

Karaseks teori är centrerad över hur begreppet psykologisk påfrestning 

beror på kraven på en arbetssituation och det antal beslutsfattande som 

finns tillgänglig för arbetstagaren som står inför dessa krav. Hans modell 

identifierar sålunda jobbegenskaper som huvudkällan för nöd på 

arbetsplatsen, eftersom det föreslår den psykologiskt belastning som 

orsakas av kombinationen av höga jobbkrav och låg jobbkontroll. 

Likaledes, lika hög kontroll kan visa sig vara välgörande för välbefinnande, 

Mycket låg kontroll kan fungera positivt när anställda befrias från en 

ansvarsfullhet och även om det ökar stödet stödjer i första hand 

välbefinnande (Wood, Stride, Threapleton, Wearn, Nolan, Osborn, Paul, 

Johnson 2011). 

 

2.2.3 Karaseks socialt stöd 

Socialt stöd kan innebära olika saker. Man kan dela den på emotionellt, 

värderande och instrumentellt stöd. Med emotionellt stöd menas att den 

anställde känner sig omtyckt av sina arbetskamrater och/eller ledningen 

bry sig om hens välmående. Värderande stöd betyder att man får feedback 

på det man har gjort, om den anställde har gjort något bra eller dåligt. 
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Instrumentellt stöd innebär det konkreta samarbetet på arbetsplatsen. 

Vissa sammanhang säger att det emotionella stödet är det viktigaste 

medan det instrumentella stödet uttalas högre i andra sammanhang. 

 

Karasek påpekar att socialt stöd i arbetet har två källor. De överordnade 

som i första hand kommer från arbetsledaren och arbetskamrater. Värt att 

tillägga är de stöden som kommer från kunderna, klienter eller patienter 

(Berglund & Schedin, 2009). Betydelsen av stödjande relationer i 

organisationer är ett återkommande tema i arbetspsykologi, särskilt när 

det gäller interpersonella. Det kan minska nivån av adaptiv energi som 

behövs för att klara av höga krav under förhållanden med låg kontroll. 

Karasek införlivade sådant tänkande i sin modell så att socialt stöd 

buffertar eller skyddar individen mot de värre effekterna av belastning. 

Därför buffrar socialt stöd och besluts latitud negativa effekter av höga 

jobbkrav. Sådant socialt stöd manifesterar sig på olika sätt. Till exempel 

kan det hjälpa människor att hantera sina känslor bättre så att de löser 

sina problem lättare. Det kan också bidra positivt till rollklarheten. Denna 

efterfrågan-kontroll-stödmodell för välbefinnande kan formuleras på två 

sätt: initialt i en tillsatsform, och sedan utvidgas till en interaktiv form. 

Tillsatsformen säger att höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd varje 

orsak psykologisk stam: dvs det unika (oberoende) effekter av var och en 

av de tre konstruktionerna har en betydande inverkan på belastning. Till 

exempel har stödjande ledning eller kollegor en positiv effekt oavsett 

huruvida människor står inför stressiga krav eller har begränsad kontroll.  

Den interaktiva formen av efterfrågan-kontroll-support modellen förutspår 

vidare att kontroll och socialt stöd buffrar de negativa effekterna av höga 

krav på välbefinnande (dvs de interagerar med krav för att minska dess 

negativa inverkan). Under både additiv eller interaktiva former av modell, 

skulle vi förvänta oss att psykisk belastning kommer att bli störst med 

tanke på kombinationen av höga krav med låg kontroll och lågt socialt stöd 

(i efterfrågan-kontrollstödmodell), eller omvänt kommer välbefinnandet att 

vara störst när anställda har låga krav, hög kontroll och högt stöd. 

Karaseksmodellen kan därför testas på två sätt: i första hand genom att 
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undersöka om jobbkrav, jobbkontroll och stöd för att självständigt 

förutsäga välbefinnande, och sedan genom att bedöma om det finns 

ytterligare ett interaktiv förhållande mellan dem (Wood, Stride, 

Threapleton, Wearn, Nolan, Osborn, Paul, Johnson 2011).  

Stöd för interaktions hypotesen är mindre konsekvent, speciellt när man 

använder allmänt operationer av jobbkrav och jobbkontroll (t.ex. bredare 

än arbetsbelastning och jobbautonomi) och i longitudinella mönster (Elfi, 

De Cuyper & De Witte 2011).  

 

2.3 samarbetssvårigheter 

En sannolik förklaring till skillnader i förtroende, samarbete och 

samordning bygger på sociala normer som kan ha uppstått som en 

anpassning till olika lokala tryck. 

Arbetsorganisationen är en viktig del av varje samhälle. En viktig 

dimension som olika arbetsorganisationsorganisationer skiljer sig 

beroende på i vilken omfattning arbetet sker i grupp. Omfattningen av 

gruppaktiviteter kan i sin tur vara nära relaterade till framväxten av 

samarbetes normer. I arbetlivsorganisationer där individer huvudsakligen 

arbetar i grupper, beror produktionen vanligen mer på 

gruppmedlemmarnas samarbete än i arbetlivsorganisationer där individer 

huvudsakligen arbetar på egen hand. Denna skillnad ger mer tryck för att 

agera samarbetet i arbetsorganisationer som kännetecknas av höga nivåer 

av gruppaktiviteter och kan leda till framväxten av normer för samarbete i 

sådana miljöer (Gneezy, Leibbrandt & List 2014). 

 

Villkor för psykisk sjukdom kan störa vardagliga aktiviteter. Inom 

arbetsplatsen kan mentala hälsoproblem inbegripa förändringar i känslor, 

perceptioner av arbetsstress och fysisk hälsa, frånvaro, minskad 

arbetsprestation och interpersonella utmaningar. Det är viktigt att ta itu 

med dessa resultat som psykisk sjukdom själv och resultatet av 

organisationer som misslyckas med att stödja behandlingen går ofta 

osynligt. Med bättre förståelse av hur mentala hälsoproblem är 
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kontextualiserade kan organisationer börja se vikten av att ta itu med 

dessa problem. 

 

Mentalt välbefinnande, som definierar ett tillstånd av blomstrande i 

motsats till en enkel brist på psykisk sjukdom, är förknippad med höga 

positiva känslor. Medan negativa känslor kan skada positiva 

organisatoriska resultat, erfarenheterna av positiva känslor förknippade 

med högre nivåer av arbetsnöjdhet och organisatoriskt engagemang som 

är kopplade till minskningar av omsättningsintensioner. Positiva känslor 

kan också förbättra arbetsprestanda, uppfattningar om medarbetare och 

handledare och uppfattningar om organisatorisk behandling och rättvisa 

samt minska nivåer av interpersonell konflikt och uppfattningar av 

arbetsrelaterad stress. 

 

Negativa känslor skadar organisationer, medan positiva känslor förbättrar 

och förbättrar de organisatoriska resultaten. Det är viktigt att fokusera på 

att behandla och förebygga psykisk sjukdom, dessutom främja psykiskt 

välbefinnande. Organisationer måste förhindra dålig hälsa och främja god 

hälsa för att både minska negativa känslor och förbättra positiva känslor. 

 

Organisationer bör spela en roll i arbetstagarens stresshantering. På grund 

av de negativa hälsoutfall som individer upplever psykisk ohälsa är särskilt 

benägna att det är extremt viktigt att organisationer hjälper dessa 

särskilda medarbetare att hantera stress (Auten & Fritz 2018). 

2.4 Påverkan av psykiska problem 

För att förbättra psykisk ohälsa bland personalen ska arbetsgivaren kunna 

öka medvetenhet inom organisationen och ha tillgängliga resurser samt 

förbättra hjälpmedel för deras arbete. 

 

Att tänka på, eller icke-dömande uppmärksamhet och medvetenhet fram 

till idag, blir allt vanligare och har förknippats med ett brett spektrum av 

positiva arbetsresultat som faller under kategorier av prestation, 



 

13 

 

välbefinnande, relationer och fysiologiska resultat. Att öva på medveten 

närvaro främjar emellertid också generellt välbefinnande (t ex positiv 

stämning, självmedkänsla, psykologisk kapital, motståndskraft). 

Författaren föreslår att det ska finnas en mångfacetterad behandling av 

psykisk hälsa för anställda och handledare. För det första kan mentala 

utbildningar för alla anställda bidra till att minska symtomen och förbättra 

förutsättningarna för dem som upplever psykiska problem. För det andra 

kan mindfulness-träning fungera som förebyggande övning och minska 

risken för psykiska hälsoproblem för anställda som inte står inför dessa 

problem. För det tredje kan träning främja välbefinnande och positiva 

arbetsresultat för hela organisationen, samt minska stigmatisering och 

förbättra organisationens breda medvetenhet, acceptans och stöd till 

befintliga psykiska problem på arbetsplatsen. Slutligen kan mindfulness-

träning för ledare stärka organisatorisk medvetenhet och förbättra 

handledarens stöd för att ta itu med dessa problem. Ökad 

tillsynsmyndighet medveten om psykiska problem skulle förbättra deras 

förmåga att göra organisatoriska resurser tydliga för anställda som 

behöver nyttja dem. Dessutom kan ha en handledare som är mer medveten 

om och stödja dessa frågor öka behandlingssökningen och de satser där 

organisatoriskt stöd ges till anställda i behov (Auten & Fritz 2018).  
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3. METOD 

Kapitlet presenterar vilka metoder som är valda för studien samt hur de 

används. Vidare beskrivs datainsamling, urvalsmetod, handlingssätt för 

intervjuer samt genomförande till studier. Därefter förklaras studiens 

validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodologisk ansats 

Studien är genomförd med en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer och öppna intervjufrågor. En kvalitativ studie innebär intervjuer 

med en mindre grupp människor och därefter visar upp riktningen till att 

tolka materialet. (Bryman 2008) 

 

Studien kommer att delas in med teorier och tidigare forskning inom 

arbetsmiljön och fokus ligger på den psykosociala arbetsmiljön. 

Författaren har tänkt att använda sig av Karasek modellen som beskriver 

en enkel stressmodell. Det antas att när individen möter arbetskraven som 

orsakas till negativa känslor, vilket på längre sikt förs till både fysiska och 

psykiska ohälsa. (Holmström & Ohlsson, 2014). Som ett preliminärt steg 

är att söka och hitta teorier inom området psykosocial arbetsmiljö, det för 

att få en övergripande syn på både bra och dålig arbetsmiljö i 

servicebranschen. För att kunna jämföra teori med verkligheten i en senare 

fas krävs de teoretiska hjälpmedlen.  

 

Det görs semistrukturerade intervjuer med öppna frågor med en 

respondent i taget. Studiens författare som har deltagit under intervjutiden 

har använt en förutbestämd intervjumall. Fördelen med att använda öppna 

frågor var att intervjupersonerna kan svara på frågorna med sina egna ord 

samt lämnar utrymme för oväntade och intressanta svar eller/ och 

reaktioner. Öppna frågor hjälper respondenterna att kunna svara fritt, de 

tvingas inte svara med forskarens ordval och de leder inte deras tankar i 

en viss riktning då kan man få reda på deras kunskapsnivå och hur de 

tolkar en fråga. (Bryman 2008). 
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3.2 Datainsamling 

Primärdata innebär all information och material som studenten använt 

under undersökningsperioden (Bryman 2008). Utförandet av primärdata 

var intervjuer som gjordes på företaget. Sekundärdata är informationen 

som inte författare har samlat på sig utan att det är i form av vetenskapliga 

artiklar, internetsidor och tryckta litteraturer. Vilket även det har använts 

i denna studie (Bryman 2008). För att kunna stötta studien används 

lämpligt vetenskapligt material i form av artiklar, tidskrifter och 

doktorsavhandlingar. I Primo har författaren sökt upp följande 

nyckelsökord: Arbetsmiljö, Work enviromentale, Support, control, 

requirements, mental health, Demands and Karasek. 

 

Datainsamling kommer att ge svar på om hur personalen upplever den 

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen med hänsyn till olika 

synvinklar. Det som författaren kommer att använda sig av är teorier från 

de valda teoretiska samt om andra dimensioner kommer fram. 

 

Författaren ska även använda sig av en kvalitativ metod som innebär att 

undersöka den uppfattningen som individen får av verkliga situationer 

snarare än resultat eller produkter. Denna metod engagera sig för hur 

individen känner, upplever och tolkar ett område i förhållande till tidigare 

studier och erfarenheter (Backman 2008). 

 

3.3 Urval 

Det finns två urvalsmetoder inom forskning. Den ena är sannolikhetsurval 

och den andra är icke-sannolikhetsurval. Denna studie grundar sig på en 

icke-sannolikhetsurval för att med hjälp av kvalitativa intervjuer får vi ett 

bättre och djupare förståelse för ämnet. En icke- sannolikhetsurval innebär 

att välja ut aktuella personer för att nå de mål som är lämpliga med 

avseende på forskningsfråga och ämne forskningsfråga samt ämne 

(Backman 2008).  
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Variationen var ganska stor på intervjupersonerna när det gällde ålder, kön 

och erfarenheter så dessa faktorer var inte relevant för studien. Totalt har 

sex personer från de tre restauranger intervjuats.  I denna studie valdes 

två fokusgrupper, kockar och servitriser/servitörer ifrån olika restauranger 

men från samma verksamhet. Anledningen är då ena parten arbetar i köket 

och den andra ut mot kund, alltså två olika områden. Tanken med att 

intervjua personer från olika restauranger är att kunna inkludera personal 

från flertalet restauranger. I början var tanken att intervjua fler personer 

men under intervjuerna uppfattade författaren att svaren från 

respondenterna var samma efter ett tag så som Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011) förklarar med mättnad. Det finns fördelar med 

semistrukturerade intervjuer som att intervjupersonerna och antalet får 

ändras med avsikt att öka inblick och förståelse, vidare är ett bra sätt för 

att ha intervjuer med analys (Backman 2008).  

 

3.4 Intervjuguide 

I semistrukturerade intervjuer ställs normalt öppna och allmänt 

formulerade intervjufrågor ur ett frågeschema, men det varieras 

ordningsföljden på frågorna. Vid behov kan intervjupersonerna ställa 

ytterligare uppföljningsfrågor (Bryman 2008). 

 

Det finns möjlighet att kunna göra skillnader mallen om det upplevs att 

respondenterna är inne på ett intressant ämne. Det var något som 

författaren tyckte att intervjupersonerna har varit inne på som gav en 

djupare förståelse på hur de känner för den psykosociala miljön på 

arbetsplatsen (Justesen 2011). Intervjuerna har varit obekymrad och 

kändes nära med respondenterna vilket det hjälpte de samtidigt att känna 

sig ännu lättare för att kunna svara på frågor. Författaren har utgått från 

en intervjumall (Bilaga 3) så att intervjupersonerna får samma frågor att 

få svara på. Justesen har det som en strategi och även hjälpts att få bättre 

struktur i intervjuer och senare i studien att kunna transkribera intervjuer 

lättare. 
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Materialet till studien har samlat in med hjälp av en intervjuguide. 

Intervjuguiden innehöll frågor som riktade sig mot psykosocial arbetsmiljö 

i en restaurang och syftet bakom den. Vidare hade intervjuguiden frågor 

med fokus kring Karaseks modell och dess tre dimensioner; krav, kontroll 

och socialstöd. Exempel på intervjuguiden är att respondenterna får 

berätta om sin arbetsroll och hur länge har de arbetat på arbetsplatsen. 

 

3.5 Intervjuer 

Det gjordes semistrukturerade intervjuer på sex personer som jobbade på 

samma företag men på olika platser / restauranger. Intervjuer genomförts 

vid personliga möten på arbetsplatsen. 

 

Författaren har genomfört första mötet i den kvalitativa studien med Vd:n 

på företaget för att få en överblick på hur arbetet fungerar och hur många 

personal de har i verksamheten. Vd:n har även skrivit på ett 

informationsbrev om att han är medveten om de intervjuerna som skulle 

göras med personalen. 

 

Andra mötet gjordes med ansvariga på olika platser för att få 

informationsbrev gällande respondenterna och föreställa relevanta 

personer för intervjun med tanken på avgränsningar i studien. Intervjuerna 

har genomförts på arbetsplatsen i en lugn miljö och både författaren och 

intervjupersonen kände sig bekväma. Enligt (Justesen 2011) är viktigt att 

intervjupersonen och författaren ska känna sig bekväma vid 

genomförandet. 

 

Författaren har gjort säkerhetsfråga om intervjupersonen har redan fått 

informationsbreven, där syftet med studien står och att de kommer 

garanteras vara anonyma, om inte så fick de brevet på plats för att få läsa 

det.  Det har även frågat respondenterna noga om att de ge godkännande 

för inspelning av intervjun. Det för att det ska bli lättare att transkribera 
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dem. Dessa faktorer nämndes av (Justesen 2011) som är viktiga vid 

intervjugenomföring. Intervjuerna tog mellan 30–45 minuter. Författaren 

formulerade om vissa frågor vid svår uppfattning av respondenterna för att 

förståelsen skulle bli lättare. Respondenterna har fått tillräcklig utrymme 

för att kunna fundera över svaren samt att inte bli stressade. 

Intervjupersonerna fick tilläga i slutet av intervjun om något saknades eller 

de önskade själva att det kunde finnas med bland andra frågor. Författaren 

var även noga att tacka intervjupersonerna för att deltog i intervjun. 

 

När alla intervjuer avslutades började författaren med transkribering för 

att det skulle bli lättare att ta resultatet ifrån intervjuerna. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett viktigt forkningskriterium, det går ut på en bedömning av 

kvaliteten på studien. Författaren har använts metoden Triangulering för 

att kunna öka validitet i studien. Med Triangulering innebär att använda 

mer än en metod och olika informationskällor (Bryman 2008). Vidare 

tillägger Bryman (2008) att genom att intervjua personer som ser på ett 

problem ur olika synsätt kan öka validiteten i en studie. Alltså författaren 

har intervjuat personer i olika befattningar för att få olika aspekter på 

samma ämne. 

 

Reabilitet är tillförlitlighet som rör frågan, huruvida resultatet fås från en 

undersökning bli det samma resultat om undersökningen görs på nytt eller 

om det kommer att påverkas av tillfälliga villkor (Bryman 2008). 

Författaren tror att det kan fås liknande resultat om någon annan gör en 

studie med samma ämne. Anledningen kan bero på att respondenterna 

delade med sig av erfarenheter och personliga uppfattningar. Författaren 

har känt att respondenterna varit öppna och tillförde bra material utan att 

de skulle förbereda sig eller skulle träffats tidigare. Författaren var 

medveten om att det finns risker för att det blivit missförstånd när det 

gäller tolkningar under intervjun. När det kommer till kvalitativa 
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forskningsmetoder finns det en utmaning då social miljö är växlande 

(Bryman 2008), det kan vara en anledning till att inte uppnå samma 

resultat om studien upprepas, anser författaren.  
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4. EMPIRI  

Kapitlet inleds med en presentation av företaget och följs av 

respondenternas syn på den psykosociala arbetsmiljön inom företaget. 

Vidare presenteras samarbetssvårigheter mellan personalen som arbetar i 

köket och servicepersonal. Följt av hur Karaseks tre dimensioner uppfattas 

av respondenterna på företaget.    Respondenterna 1–3 är medarbetarna 

som arbetar i köket och respondenterna 4–6 arbetar som servicepersonal 

ute på kafét. 

 

4.1 Beskrivning av företag  

Restaurangen/ cafét som är vald för detta arbete är Viskan och ligger i 

Borås. Viskan drivs idag av tre bröder som även startade det. De har stor 

drivkraft, passion för god mat och dryck samt en brinnande önskan att ge 

Borås mötesplatsen där alla kan umgås tillsammans. Idag har Viskan fem 

restaurang/kafé i Borås, tre ligger i stan, en i knalleporten där Onyx har 

också sina lokaler och den femte ligger i knalleland som kallas för Viskan 

Express. 

 

Företaget är en hierarkiorganisation, en hierarkiorganisation kan 

definieras som ett officiellt system med ojämlika personoberoende roller 

och positioner som är kopplade via linjer med kommando och kontroll 

(Diefenbach & Sillince 2011).  

 

Idag har koncernen runt 90 anställda. Varje ställe har kökschef och en 

restaurangchef, förutom viskan Express som har en platschef som ansvarar 

för hela. Personalen och ansvariga vill veta om det finns faktorer som leder 

till en sämre psykosocial arbetsmiljö i deras organisation. (Viskan.se) 
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4.2 Arbetsmiljö 

Alla respondenterna berättar att det är stor skillnad mellan låg och 

högsäsongerna i mängden av arbetsuppgifter men ansvariga på 

arbetsplatsen anställer nya resurser som extra om de ser behovet av det. 

Förutom en servitris som känner sig stressad när de ringer och frågar efter 

extra timmar över hennes fasta och heltidsschema. Respondenterna tycker 

att det är logisk med stress inom deras yrke och de har varit medvetna om 

det när de valde branschen. 

 

En av respondenterna berättar om hur det fungerar under olika säsonger 

på deras arbetsplats: 

 

”det är väldigt olika och säsongsberoende. Vissa perioder är mycket att 

göra och vissa perioder är det lugnt. De får extra personal om det behövs 

och får de kompensation vissa perioder som är lugnare.” (respondent 1). 

 

(Respondent 4) berättar också om att det är väldigt olika mellan olika 

säsonger men de får in vidbehovsanställda när det är behovet.  

 

En annan respondent som inte tycker att de får hjälp med tillräcklig extra 

personal berättar att: 

 

”Jag tycker att schemat är ibland stressiga och speciell när jag blir in ringd 

för att hoppa in och hjälpa extra ut över sina tider. Jag känner att de blir 

lite tjuriga om jag tackar nej till det samtalet. Det känns att jag är tvungen 

att ställa upp. Jag tycker att de bör ha vidbehov anställda som kan hoppa 

in någon gång som är behov av extra personal och inte fastanställda som 

jobbar redan heltid” (respondent 6) 

 

Respondenterna förklarar vidare om hur deras arbetsuppgifter är 

varierande, vilket är roligt och att de är nöjda med det säger dem. 
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4.3 Samarbetssvårighet 

All intervjuad personal uppfattar att det finns attitydproblem mellan 

kökspersonalen och servitris/servitörer. De ser det som ett problem som 

skulle vara en förbättring i samarbete mellan kökspersonalen och 

servicepersonalen. 

 

En av respondenterna som arbetar med service utryckte sig som: 

 

”Det är personalen ute som får ta med en arg kund eftersom 

kökspersonalen inte har direkt kontakt med kunderna. Ibland kommer upp 

lite konflikter mellan oss i köket och servicepersonal, speciell om de är nya” 

(respondent 5). 

 

En annan respondent som jobbar i köket berättar också att det kommer lite 

konflikter mellan service och kökspersonal. Han säger att: 

 

” Jag har inte fått någon arg kund någon gång, eftersom jag jobbar i köket 

så har jag inte direkt kontakt med kunderna, men däremot får jag klagomål 

från servicepersonalen” (respondent 2). 

 

4.4 Attityder 

Avsnittet nedan presenterar hur Karaseks tre dimensioner - socialstöd, 

krav och kontroll upplevs av personalen på arbetsplatsen. 

 

4.4.1 Krav 

Den intervjuade personalen har olika svar när det gäller krav på 

arbetsplatsen vilket delvis beror på deras befattningar. Individens 

kompetens påverkar också deras kontroll över kravet på arbetet. Några av 

intervjuade personalen har tidigare erfarenhet inom branschen eller har 

jobbat länge inom organisationen vilket blir det lättare att hantera 

arbetskraven. Karaseks modellen illustrerar att kraven ska bestämmas 
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utifrån individens kompetens i annat fall kommer kraven bli för höga och 

ökar risken för ohälsa och psykiska problem (Theorell, 2003a). 

Respondenterna upplever arbetskraven jämförelsevis lika mellan 

kökspersonalen och servicepersonalen. Vissa arbetsuppgifter kräver mer 

kompetens eller tidigare erfarenheter. Exempelvis om man vill jobbar i 

baren eller köket. Det finns även arbetsuppgifter som inte kräver 

betydande skickligheter för att kunna utföra uppgifterna. Vad personalen 

anser vara krävande är mängden av arbetsuppgifter vilket det finns alltid 

något att göra oavsett om det är hög eller lågsäsong. 

 En av respondenterna som arbetar i köket utrycker sig: 

” Jag har haft vissa dagar som har jobbat 10–12 timmar men inte har hunnit 

ta en ordentlig rast” (respondent 2).  

Medan en annan som arbetar med service berättar att: 

 

”arbetsuppgifterna är standardiserade och vi har 30 minuter rast om man 

jobbar mer än 4–5 timmar. Men det jobbigaste är schemat som ibland 

behöver jag jobbar till sent på kvällen och ska komma tidigt till jobbet 

dagen efter” (respondent 5). 

 

Samtliga respondenter tycker att det inte är alla som får de utbildningar 

som kan underlätta arbetet för de. vissa får men de andra som inte får det 

får de lära sig på egen hand och visa intresse att de vill lära sig av andra. 

En av respondenterna berättar: 

” Jag fick ingen speciell utbildning, vissa får kaffekurs men jag fick inte det 

och bara fick lära sig genom att stå vid sidan av andra personal. Nu behöver 

jag inte men det går snabbare om jag skulle fått tex. Kaffekurs när de 

börjar, detta underlättar arbetet för personalen” (respondent 4) 

 

En annan respondent som har samma arbetsroll berättar att: 

”Jag har varit på fyra olika utbildningar, tex. Kaffeutbildningar eller 

ledarskap. Man vill alltid förbättras” 



 

24 

 

 

Karaseks modellen illustrerar att det inte är lätt att objektivt beräkna 

arbetskraven eftersom de ska ses utifrån varje anställdes perspektiv 

(Theorell, 2003a). Det visas i respondenternas svar att de ser arbetskraven 

olika i olika befattningar och även i samma befattningar.  

 

4.4.2 Kontroll 

De intervjuade personerna tycker olika när det gäller kontroll på 

arbetsplatsen. de som arbetar i köket har mer utrymme för att kunna 

planera sin arbetsdag samt fatta egna beslut jämför med 

servicepersonalen. Restaurangchef fattar beslut för servicepersonalen vad 

den enskilde behöver göra för uppgifter under dagen med tanken på deras 

kompetens.  

 

En av respondenterna som arbetar i köket utrycker sig som att: 

 

”Jag planerar min arbetsdag själv beroende på hur mycket arbete som 

finns. Beror även på hur dagen innan sett ut det påverkar deras arbete 

dagen efter”(respondent 1). 

 

Respondenterna som arbetar som servicepersonal förklarar att de inte har 

möjlighet att kunna planera sin dag utan att de ska gå efter schemat som 

redan är bestämt. 

 

En av de berättar: 

 

”Små beslut är det lätt och ta, tex. om det är lugnt så kan jag bestämma 

att gå på rast men hon är inte med och bestämma tex. Vilka drinkar som 

skall vara på menyn, vi ger ibland förslag men de bli inte hörd av det. Jag 

tycker att de på servicen har en bättre koll på vad folk frågar efter” 

(respondent 5) 
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Nästan alla av den intervjuade personalen berättade att det alltid finns 

något på arbetsplatsen att lära och kunna förbättra sig inom. Det finns även 

utrymme för att kunna lära ut till andra. 

 

En av respondenterna utrycker sig som: 

 

”Jag har alltid haft nya personal som ville lära sig av mig och jag tycker att 

det är jättekul” (respondent 2). 

 

4.4.3 Socialstöd 

Samtliga respondenter utryckte sällskapet mellan arbetskollegor och 

ansvariga på arbetsplatsen likt familjemedlemmar. De träffas utanför 

arbetstiden. Personalen får stöd från sin chef och kollegor, exempelvis om 

det kommer upp någon påfrestande situation som när de får aggression 

från kunderna då får de både praktisk hjälp att lösa problemet samt 

emotionellt stöd efteråt för att förbättra inträffandet (Eklöf, 2017). 

Cheferna är hjälpsamma och hjälper till även om det är något privat som 

behöver lösas. 

 

Två av respondenterna som jobbar på olika ställe samt olika 

arbetsuppgifter berättar hur nära relationen är mellan personaler och 

cheferna: 

 

” han säger att det är som en familj och när man börjar sin första dag så 

brukar de säga ”välkommen till familjen” så man känner det från första 

dagen” (respondent 3) 

 

”de stöttar så gott det går, det beror på vad problemet är. De får direkt 

hjälp ifall om någon maskin går sönder. vi har en bra relation med cheferna 

och kan sitta som vänner och prata om saker. Vi är mer som du än ni med 

cheferna” (respondent 4). 
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De berättar om hur cheferna jobbar på att kunna förebygga stress på 

arbetsplatsen när det är mer att göra och behövs mer personal under 

högsäsongerna: 

”De är hjälpsamma, antigen hoppar de in själva och hjälper till eller skickar 

de personal när det behövs” (respondent 5). 

 

4.5 Utvecklingsmöjligheter 

Respondenterna hade olika uppfattningar för utvecklingsmöjligheter inom 

företaget, i detta fall var det väldigt blandat och olika mellan köks och 

servicepersonal. 

 

Att ge varandra feedback är en viktig samt känslig uppgift som personalen 

har rätt att göra, anser några av respondenterna.  

Feedback innebär att personalen får samt ge återkoppling på vad som 

behöver förbättras eller något som har varit bra (Eklöf, 2017). 

 

Alla intervjuade personalen berättar att de brukar vara duktiga på ett ge 

och ta emot feedback. Exempelvis om det finns något som behöver 

förbättras så visa de den rätta först innan de säger till vad felet var i början. 

På så sätt blir det lättare att ge den feedbacken de vill ha.  

 

Aktivt arbete innebär att personalen har höga krav och hög kontroll över 

arbetsuppgifterna. Att personalen ha kontroll över arbetskraven då de 

skapas arbetsmotivation och utrymme för individens utveckling och 

utmaningar (Karasek & Theorell, 1990). 

 

En av respondenterna som arbetade i köket berättade att, med tanken på 

att organisationen är en hierarkiorganisation så finns det olika roller som 

öppnar upp dörrarna mot framtidsmöjligheter till personalen både i köket 

samt ute i servicen. 
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En annan respondent som jobbar med service bekräftar det med sina ord 

som:  

 

”Jag har jobbat på andra stället på samma bransch men det enda ställe jag 

känner att jag kommer utveckla är just på viskan”. (respondent 5) 

 

Den tredje respondenten som tycker att det inte är lätt att utveckla sig på 

denna arbetsplats utrycker sig som att: 

 

”Jag tycker att det är svårt att kunna utveckla mig, eftersom de 

positionerna som behövde är redan uppdelade. Det finns inte stora 

möjligheter i en sådan bransch att kunna utveckla på” (respondent 6). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I detta kapitel analyseras och resulteras arbetsmiljö på arbetsplatsen 

utifrån Karaseks modellen. Kapitlet redovisar sambandet mellan studiens 

empiri i relation till det teoretiska ramverket samt analyserar resultat till 

studiens frågeställning:  

 

- Hur upplever de anställda att den psykosociala arbetsmiljön fungerar 

på arbetsplatsen utifrån organisationens form, arbetskrav, 

arbetskontroll och socialt stöd? 

 

5.1 Arbetsmiljö 

Nedanstående avsnitt presenterar hur personalen upplever arbetsmiljö på 

arbetsplatsen samt samarbetssvårigheter mellan kökspersonal och 

personalen som arbetar med servicen. 

5.1.1 Arbetsmiljö på arbetsplatsen 

Det har visat sig att en dålig arbetsmiljö skapar stress och utbrändhet 

 och den psykosociala arbetsmiljön är en viktig aspekt till personalens 

välfärd (Tuvesson & Eklund 2014). 

   

Krav, kontroll och socialt stöd-faktorerna påverkar personalen hur de 

upplever deras psykosociala arbetsmiljö på arbetsplatsen (Karasek & 

Theorell, 1990). Respondenterna upplever arbetsmiljön på olika sätt och 

det beror delvis på att de har olika befattningar, vilket påverkar deras 

arbetskrav, kontroll samt socialt stöd. På samma sätt bedömer de 

arbetsmiljö utifrån deras egenskaper.  

 

Nästan alla respondenterna har bekräftat att deras arbetsmiljö är psykiskt 

påfrestande, under högsäsonger känner de mer press på sig samt deras 

arbetstider görs detta extra. ”att de får jobba när alla andra är lediga” men 

samtidigt berättade de att de har varit medvetna om ämnet och det har 
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varit deras vilja att komma till branschen samt stanna kvar. 

Respondenterna tycker att det ändå är roligt att kunna träffa så många 

människor varje dag. 

 

Resultatet stämmer överens med andra studier om att välja ett hälsosamt 

sätt att hantera stress innefattar att du känner igen stress och förändrar 

hur du reagerar på stress (Hinton, 2010) med jämförelse med hur 

personalen kan hantera stress och klara av att kunna jobba i en lång tid i 

denna bransch. 

 

Respondentens tanke om att arbetstiderna och schema påverkar hennes 

sömn stämmer överens med hur studien visar hur stress kan påverka 

individens liv och hälsa. Stress leder till att människor känner sig ängsliga, 

deprimerade, trötta eller har svårt att sova (Hinton, 2010).  

 

Personalen som arbetar med service och har en direkt kontakt med 

kunderna tycker att det finns folk som kommer till restaurangen och beter 

sig dålig mot personalen för att de jobbar med restaurangbranschen då har 

de lägre arbetsstatus i samhället. Detta görs upp med hur andra studier 

visar. Lägre statusyrke orsakas till högre belastning samt mindre kontroll 

över arbetsförhållanden (Mackenzie, Keuskamp, Ziersch,Baum & Popay 

2013). 

 

5.1.2 Samarbetssvårigheter 

I arbetsorganisationer är det viktigt att samarbetet mellan personalen ska 

fungera när arbetet kännetecknas av höga nivåer av grupparbete. Det leds 

till framväxande av moraler för samarbete i liknande miljöer (Gneezy, 

Leibbrandt & List 2014).  

 

När det kommer till samarbetssvårigheter har alla respondenter bekräftat 

att det kommer upp spänningar mellan personalen som arbetar i köket och 

servicepersonalen. Samarbetssvårigheter skapar avstånd mellan 

https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gneezy%2C+Uri
https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Leibbrandt%2C+Andreas
https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=List%2C+John+A
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personalen. Det kan komma upp konflikter mellan personalen som har olika 

ansvar på samma arbetsplats. 

 

5.2 Attityder 

Avsnittet presenteras Karaseks tre dimensioner – krav, kontroll och 

socialstöd, de beskriver vad som påverkar känslan av stress 

 

5.2.1 Krav 

För att kunna bedöma hur respondenterna upplever arbetskraven är det 

viktigt att analysera och tolka de från deras perspektiv och se anledningen 

till att d kan eller inte kan kontrollera arbetskraven. Detta stämmer 

överens med studien av (Jonge, Mulder & Nijhuis (1999).  

 

Studien för krav och kontrollmodellen har rört sig vid kvantitativa jobbkrav 

och arbetsautonomi till belastningsrelation. Kvantitativt jobbkrav hänvisar 

till kombination av arbetskraft och arbetshastighet. (Braeken, & Wood 

2014) 

 

Samtliga respondenter berättade om att arbetet kan bli psykiskt 

påfrestande under högsäsonger och när personalen blir in ringda och får 

jobba över deras heltidsschema. Detta stämmer väl överens med Karaseks 

kravdimensionen. Men det finns andra fördelar som den intervjuade 

personalen också har berättat om. Att alla personal har varit medvetna om 

hur stressigt det kan vara i denna bransch och att när de jämför med andra 

ställe med samma bransch så tycker de att de får mer hjälp av de ansvariga. 

De flesta av de skulle aldrig jobba i en annan restaurang än just deras i 

Borås. 

Personalen som börjar arbeta som extraanställd får ingen utbildning men 

de har alltid haft hjälp av andra som kunde lära upp dem. Blir den personen 

heltidsanställd från början kommer hen få olika utbildningar och företaget 

satsar på sina personal. Det kan vara svårt för den personen som inte får 

någon speciell utbildning att underlätta arbetet för denne men samtidigt 
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kan företaget inte erbjuda olika utbildningar till sin extra personal med 

tanken på tid och kostnad.  

Högt krav kan vara förkrossande men samtidigt lågt krav kan också vara 

utmanande att skapa känslor av frustration och monotoni (Wood, Stride, 

Threapleton, Wearn, Nolan, Osborn, Paul, Johnson 2011). 

 

Personalen som har tidigare arbetserfarenhet eller de som utbildade sig 

inom branschen upplever arbetskraven mindre krävande och har höga 

möjligheter att kunna kontrollera arbetet anses deras arbetssituation vara 

passiv. De upplever psykosociala ansträngning men de får ingen 

påverkning på deras välmående av det (Karasek & Theorell, 1990).  

 

De personalen som inte får utbildning på arbetsplatsen upplever 

arbetskraven psykiskpåfrestande men däremot får de stöd från sina 

kollegor vilket minskar känslan av påfrestning. Arbetssituationen av de här 

personalen är utanför Karaseks modellen vilket hade kunnat leda till en 

ytterligare studie om hur de upplever psykosociala miljön på arbetsplatsen.   

 

5.2.2 Kontroll 

Enligt Karaseks modellen delas arbetskontroll i två delar. Den första delen 

handlar om kvalifikationsgraden och andra delen om individen ha möjlighet 

att kunna fatta beslut på arbetsplatsen. (Wood, Stride, Threapleton, 

Wearn, Nolan, Osborn, Paul, Johnson 2011). Personalen berättade att det 

finns utrymme för att kunna lära sig av varandra där de behöver förbättra 

sig på samt det kommer ny personal som behöver läras upp av oss. Detta 

stämmer väl med Karaseks tänkande. Det är olika uppfattningar när det 

kommer till eget beslut och planering av dagen på arbetsplatsen mellan 

personalen som jobbar i köket och de som jobbar med servicen. 

Kökspersonalen har större utrymme för att kunna planera sin dag. De 

förbereder sig till kommande arbetsdag beroende på vilken veckodag och 

datum det gäller och kan fatta beslut om att ändra menyerna och se vad 

som är i behov att göras på arbetsplatsen. Servicepersonalen går oftast 

efter schema och tar bara små beslut när det gäller deras egna val och om 
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de exempelvis känner att de behöver bjuda någon kund på någonting för 

att de ska bli extra nöjda.  

 

5.2.3 Socialstöd 

All intervjuad personal bekräftar att relationen mellan personalen och 

ansvariga är väldigt nära. De träffas även privat och företaget är likt en 

familj. Detta hjälper personalen att vara mer öppna mot sina chefer och 

berättar om sina problem. Det är som Karaseks modellen som beskriver att 

sociala stödet buffertar eller skyddar individen mot de värre effekterna av 

belastning. Tillexempel en stödjande ledning eller kollegor har positiv 

effekt oavsett huruvida individen står inför stressiga krav eller begränsade 

kontroll. (Wood, Stride, Threapleton, Wearn, Nolan, Osborn, Paul, Johnson 

2011).  

 

Respondenterna upplever inte arbetsuppgifterna som ansträngande men 

likväl har socialt stöd en stor betydelse för deras välmående och trivsel på 

arbetsplatsen.  

 

5.2.4 utvecklingsmöjlighet  

Respondenterna hade olika uppfattningar gällande deras 

utvecklingsmöjligheter. Men de flesta tyckte att det finns möjligheter att 

kunna utveckla vidare inom företaget. att kunna utveckla på arbetsplatsen 

förbättrar även personalens prestanda. Detta överensstämmer med andra 

studier som har bevisat att positiva känslor förbättrar prestationen, 

uppfattningar om medarbetare och handledare, uppfattningar om 

organisatoriska behandlingar och rättvisa samt minska nivåer av 

interpersonella konflikter och uppfattningar av arbetsrelaterad stress 

(Auten & Fritz 2018). Det fanns även personal som uppfattade att de inte 

har möjlighet till vidareutveckling på arbetsplatsen. Detta görs att de inte 

kan prestera fullt ut på arbetet och kan komma upp missnöjdhet på 

arbetsplatsen.  
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6. DISKUSSION 

 

Författaren är medveten om att det finns en indirekt begränsning då det 

insamlade materialet kan ha blivit styrt av intresse till studien. Material 

och tolkningar som gjordes är eventuellt inte helt objektiva. Det finns även 

risk för hur respondenterna har tolkat intervjufrågor och att deras svar har 

varit utifrån deras intresse och subjektiva uppfattningar.  

 

Resultatet av studien indikerar att det finns faktorer i arbetsmiljön som 

påverkar medarbetarens psykiska hälsa. Detta visade både teoridelen av 

studien samt svaren från den intervjuade personalen i empiridelen. Vidare 

visar att studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning inom 

samma ämnesområde. Studien har utförts på ett företag där ledningen har 

gjort ett bra jobb till att eliminera stressfaktorer bland sin personal men 

det finns fortfarande faktorer som behöver förbättras. Personalen har 

bekräftat detta i olika svars område att ansvariga är väldig hjälpsamma 

även om det kommer upp något privat. Relationen mellan medarbetarna 

och cheferna är väldig nära och den är familjär.  

 

Studiens resultat indikerar att arbetsmiljö spelar en stor roll när det 

kommer till individens psykiska hälsa. Det bekräftas av teorier från annan 

forskning som använts i studien samt respondenterna i intervjuer. I denna 

studie lyfter respondenterna att arbetsmiljö på deras arbetsplats inte 

påverkar deras psykiska hälsa negativt, det kan komma konflikter mellan 

personalen som arbetar i service och kökspersonalen men det fortsätter 

inte hela dagen eller att deras hälsa inte påverkas av det.  

 

Att företaget ständigt utvecklas och försöker skapa en bra arbetsmiljö för 

personalen så att personalens välmående visas tydlig till kunderna. 

Företagets tanke är att ha glad personal som kunderna direkt kan se 

glädjen på ansiktet. För att personalen ska må bra så ska arbetsmiljön 

kännas bra och bekväm till dem.  
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Under intervjuer har varit vissa frågor som besvarade utifrån 

respondenternas uppfattningar. Innan intervjuerna genomförs har 

respondenterna blivit informerade om syftet med studie med hjälp av ett 

informationsbrev. De har fått information om att materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt gällande av vilka personer som medverkat. Den 

intervjuade personalen har blivit tillfrågade samt det gjordes med eget val. 

Materialet som skapat av intervjuer har enbart använts för att kunna svara 

på studiens syfte.  

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Den psykosociala arbetsmiljön är ett komplext begrepp och för att få en 

bättre och djupare förståelse för begreppet är det ett förslag att intervjua 

fler personer / befattningar på samma restaurang för att kunna jämföra 

och analysera skillnader mellan olika befattningar. Exempelvis 

restaurangchef.  

 

Det hade varit intressant om studien skulle ha genomförts på en annan 

kedja inom restaurangbranschen. Det för att jämföra om det finns 

skillnader på vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön samt för att jämföra 

olika tillvägagångssätt. Det hade även varit intressant att titta på vilka 

faktorer som faktiskt skapar en bra arbetsmiljö inom restaurangbranschen. 

 

Ett annat förslag är att jämföra psykosocial arbetsmiljö mellan extra- och 

heltidsarbetare på samma företag för att se ifall de upplever arbetsmiljön 

olika beroende på hur ofta dom befinner sig på platsen. 
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7. SLUTSATSER  

I detta kapitel presenterasstudiens slutsats och besvarar på studiens syfte 

samt frågeställning.   

 

Personalen på företaget upplevde mindre problem jämfört med andra 

studier och forskningar som har studerats under arbetet. De upplever 

stress men enligt respondenterna som har berättat under intervjuer, att 

stress - stunderna är logiska på arbetsplatsen samt att de har varit 

medvetna om det när de valde att komma in i det här yrket. De berättade 

att de dagarna som är mest stressiga inträffar under högsäsongerna men 

deras arbetsgivare gör sitt bästa för att minska olika stressfaktorer.  

 

Enligt tidigare forskning som presenterades i studien, antas att den 

psykosociala arbetsmiljön påverkas av olika faktorer. En av faktorerna som 

tydligt påverkar personalen psykisk är schemaläggningen som skapar 

stress samt sömnproblem. Denna faktor räknas som en förbättring som 

företaget kan ta upp i framtiden för att kunna minska medarbetarnas 

arbetsmiljöproblem. 

 

Resultatet visar att de olika faktorerna påverkar personalen på olika sätt 

beroende på deras befattningar. Detta gör det svårt att urskilja deras 

uppfattning om arbetsmiljön eftersom det finns individuella egenskaper 

som också påverkar.  

  

Sammanfattningsvis anser författaren att personalen på detta företag är 

nöjda med sitt arbete och den psykosociala arbetsmiljön. Det finns alltid 

faktorer som kan förbättras tillexempel, anställa fler vidbehov personal 

som kan hoppa in i arbetet när det är behovet och lägga upp schema med 

tanken på att personalen som arbetar sent på kvällen kan börja arbeta lite 

senare dagen efter. På så sätt kan det minska stress bland personalen.  

 

En annan stressfaktor inom företaget är att det kommer upp 

attitydproblem mellan personalen som arbetar i service och kökspersonal.  
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Avslutningsvis kan det poängteras att all intervjuad personal var öppna 

med att pratade om problemen de tyckte att det behövde lösas på 

företaget. Alla respondenterna tycket att det har varit roligt att få parata 

om vilka problem som bör lösas inom restaurangbranschen.  
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