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Sammanfattning 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Inledning: Yrkesrollen kock har under de senaste åren blivit allt mer attraktiv. Stjärnkockar 

porträtteras som rockstjärnor i media och har en uppenbar hög status. Men trots en glorifierad 

bild av kockyrket och ett större nationellt intresse för mat så är kockbristen i Sverige mer 

påtaglig än någonsin och yrket listas som ett av de tio lättaste att få i Sverige idag. Vad beror 

det på?  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kockar ser på sin arbetsmiljö inom 

restaurangbranschen samt belysa faktorer som påverkar kockbristen i Sverige.  

Metod/material: I den teoretiska bakgrunden består litteraturinsamlingen av vetenskapliga 

artiklar, böcker och rapporter knutna till ämnet. De tre kvalitativa intervjuerna ligger till 

grund för studiens resultat.            

Resultat: Resultatet visar på att det finns en problematik med den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön för kockar som påverkas av stress, ledarskap, dygnsrytm och matvanor samt att 

kockar har följt dåliga mönster i arbete och vardag. 

Slutsats: Sammanfattningsvis kan man konstatera att anställda inom restaurangbranschen 

tycker att det är en tuff bransch med en speciell arbetsmiljö som påverkar yrkesgruppen 

kockar negativt. Kockar måste vara mer kritiska mot problem som de utsätts för i yrkesrollen 

- för att branschen ska fortsätta utvecklas mot en bättre framtid.  

Nyckelord: Restaurant, work environment, chef, health, leadership, circadian, night shift, 

cooks,  
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Inledning 

Synen på yrkesrollen kock har under de senaste åren genomgått en förändring. Stjärnkockar 

porträtteras som rockstjärnor i media och har en uppenbar hög status. Vidare så har mat och 

matlagning fått ett stort medialt genomslag som lett till allt från tv-program med tävlande 

kändiskockar, människor med “kändiskockambitioner” som tävlar, karaktärsskådespelare 

som lagar mat och människor som tävlar om en plats i ett välkänt restaurangkök. Men trots en 

glorifierad bild av kockyrket och ett större nationellt intresse för mat så är kockbristen i 

Sverige mer påtaglig än någonsin och yrket listas som ett av de tio lättaste att få i Sverige 

idag (SVT, 2016). 
 

Under en vanlig service i ett restaurangkök kan man förvänta sig att befinna sig i en stressig 

miljö med nyslipade knivar, hala golv, varma ugnar, kastruller med kokande oljor med mera. 

Saker som i sig själva kanske inte är farliga men som lätt blir det under stressen som uppstår 

vid höjdpunkten av en service (Maguire, 2001). 

 

Vi lever i ett samhälle där restaurangbranschen har insett att den tidigare arbetsmiljö och 

arbetsplatskultur som finns inte längre fungerar. Att jobba med ledare som mobbar, 

trakasserar eller är pennalistiska i sitt ledarskap mot sina medarbetare är ett fenomen som 

håller på att bli förlegat. En tuff arbetsmiljö i kombination med hög fysisk ansträngning och 

långa arbetsdagar har gjort att yrkesgruppen kockar har fått nog. Visita förklarar för SVT att 

till 2023 saknas det 5000 kockar för att kunna mätta marknaden. Det talar för sig själv 

(Östlund, 2016). Men vad beror det på? Är det de oregelbundna arbetstiderna som försvårar 

det sociala livet? Den tuffa arbetsmiljön? Vilka faktorer är det som påverkar?  

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap  

År 2001 presenterade Inga-Britt Gustafsson (2004) det tvärvetenskapliga ämnesområdet 

Måltidskunskap vid Örebro universitet med syfte att underlätta forskning kring måltiden ur 

ett akademiskt perspektiv. Inga-Britt Gustafsson et al. (2006) utvecklade sedan en modell i 

forskningssyfte som skulle förenkla helheten kring en måltidsupplevelse även kallad Five 

Aspect Meal Model (FAMM). De fem aspekterna bygger tillsammans ihop en 
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måltidssituation som enligt modellen är Rummet, Mötet, Produkten, Atmosfären och 

Styrsystemet (Gustafsson et al., 2006).  

 

Den här studien kommer främst beröra aspekten Styrsystemet som behandlar områden inom 

restaurangorganisation, ledarskap, samt personallogistik (Gustafsson et al., 2006). Dessa 

delar ligger till grund för författarnas problematisering i kockars arbetsmiljö och skall besvara 

frågeställningarna i studien. Studien kommer även beröra aspekten produkten eftersom 

styrsystemet är en viktig aspekt till att leverera en bra produkt (Gustafsson et al., 2006). 

 

Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden kommer det först redogöras för kockens verklighet i ett 

restaurangkök. Detta efterföljs av hur arbetsmiljön påverkar arbetsplatsen och de anställda på 

restaurangen. Vidare kommer rubriker om hur stress, dygnsrytm och matvanor som beskriver 

hur detta påverkar kocken i sin yrkesroll samt i det vardagliga livet. Avslutningsvis redogörs 

betydelsen av ledarskap på arbetsplatsen.        

 

Kockens verklighet i ett restaurangkök 

Arbete i ett professionellt kök betyder ofta långa arbetstimmar på en begränsad yta med en 

ojämn arbetsbörda (Jeong, 2015). Kockar arbetar i en miljö där de ständigt hanterar varma 

kastruller, stekpannor, fuktiga golv och många andra ting som kan innebära en skaderisk 

(Ibid). Vidare så kräver vissa arbetsuppgifter i ett kök manuellt arbete med maskiner som har 

sylvassa blad för skärning eller malning som även det innebär en hög skaderisk. Exponering 

för giftiga och på andra sätt farliga substanser är också en risk för individen vid felaktig 

hantering (Ibid). Även rutinmässiga uppgifter som mottagning av varor, förflyttning av 

maskiner och andra manuellt krävande arbetsuppgifter gör så att kockar ofta har 

muskuloskeletala1 problem och skador (Jeong, 2016;Mulinari, 2007). 

 

I Gleesons (2011) studie undersöks hur skador uppstår, vad konsekvenserna av skadan blev 

samt anledningen till att olyckan som ledde till skadan skedde, i ett kock studentkök i Irland. 

                                                
1 Skador på muskler, ben, leder, senor och ligament som påverkar rörligheten 
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Gleesons (2011) studie konfirmerar att skador i ett restaurangkök är en vanlig företeelse. 

Vidare menar Gleeson (2011) att detta inte är konstigt på en arbetsplats där man som 

yrkesutövare utsätts för allergener, höga ljudnivåer, rök, höga- och skiftande temperaturer, 

överbelagda lokaler, våld, stress, en ohälsosam livsstil och arbetstider som försvårar det 

sociala livet.  

 

 I studien listas de överrepresenterade olyckorna samt skadorna som uppstod. Dessa olyckor 

inkluderar halkningar och snubblingar, manuellt arbete, exponering för farliga ämnen, varma 

ytor och ånga, skador som inträffar av att flytta något, handredskap, gå in i saker, fall, 

exponering för eld, explosioner och elektriska stötar (Gleeson, 2011). De vanligaste skadorna 

som uppstod i undersökning var skärsår, rivsår, skållning, brännsår, trubbiga skador, 

muskuloskeletala skador samt ögonskador (Ibid).  

 

I Maguires (2001) studie, där den sociala- och fysiska arbetsmiljön i ett restaurangkök 

undersöks, konfirmeras att det vid speciella tillfällen finns både en förhöjd acceptans såväl 

som förväntan på skador i branschen. Ett av de mest kritiska momenten i ett restaurangkök är 

service, alltså när gäster börja fylla restaurangen och beställningarna börjar flöda in i köket. 

När servicetiden börjar närma sig höjs tempot i köket parallellt med en tydlig höjd 

arbetshastighet på grund av detta höjs även temperaturen i köket såväl som ljudvolymen 

(Ibid). Dessa förändringar följs av en uppfattad högre stress bland kökspersonalen som i sin 

tur leder till en överensstämmande känsla av kamratskap i kökspersonalens vilja att lyckas 

med att leverera maten i tid (Ibid). Viljan att ha en framgångsrik service som grupp förändrar 

vidare gränsen för skadetoleransen i köket. Pressen på kökspersonalen att klara av service i 

tid är det som gör att gränsen för vad som anses acceptabelt höjs. Detta i ett kök där stress, 

förhöjd temperatur, uttröttning och ett förhöjt arbetstempo redan har eskalerat skaderisken 

(Ibid). Kockar har en starkare arbetsrelaterad hängivenhet, vilket påvisas i en signifikant 

högre ansträngning i att uppnå perfektion, en högre vilja för att utföra påfrestande arbete och 

en högre yrkesmässig aspirationsnivå (Hartung, 2010). Vilket kan förklara varför toleransen 

för skador i köket successivt ökar hos personalen.  
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Vidare visar Gleesons (2011) studie på att personer inom restaurangbranschen löper större 

risk att få dermatit2, astma, ryggskador, arbetsrelaterade skador på övre extremiteter, 

psykosociala problem och oral samt pharyngealcancer3 som ett resultat av den hårda 

arbetsmiljön. Trots den höga skaderisken samt alla skador som faktiskt sker i branschen så är 

det inget som det debatteras eller skrivs om i media (Gleeson, 2011). Gleeson (2011) menar 

att anledningen till att branschen inte utsätts för någon granskning som andra branscher beror 

på det låga antalet dödsfall i branschen samt att skadorna som ådragits oftast är lindrigare. 

 

Arbetsmiljöns påverkan  

Arbetsmiljöverket (2013) beskriver hur en bra arbetsmiljö inom restaurang skall bemötas och 

uppnås. Enligt Arbetsmiljöverket (2013) skall arbetsgivare ta reda på hur deras anställda har 

det på jobbet och identifiera de risker som finns eller kan uppkomma på arbetsplatsen såsom 

fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållanden. Arbetsgivaren skall även tillsammans med 

anställda och skyddsombud åtgärda dessa risker samt att följa upp resultat (Ibid). För att 

förtydliga detta så har Arbetsmiljöverket (2013) gjort en mall att följa för 

restaurangverksamhet.  

 

1. Vilka risker finns? 

2. Bedöm riskerna 

3. Åtgärda 

4. Ta fram handlingsplan 

5. Följ upp resultatet   

   

Arbetsmiljön definieras enligt Beehner och Blackwell (2016) som en kultur där 

organisatoriska värden uppmuntrar en känsla inom arbetsplatsens gemenskap att uppfylla 

syftet genom meningsfullt arbete. Stämningen4 på en arbetsplats är som ett foto på 

organisationens tillstånd och kultur. En trivsam arbetsplats med en motiverande arbetsmiljö 

har en positiv inverkan på framtida mål och visioner (Ibid.). 

                                                
2 En medicinsk term som syftar till alla typer av inflammationer i huden 
3 Cancer på ett specifikt område i halsen 
4  I Beehner & Blackwell´s artikel använder de ordet spirituality som har innebörden av stämningen på en 

arbetsplats. Uppsatsförfattarna anser att stämningen är en stor del av arbetsmiljön och väljer därmed att använda 
det. 
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Beehner och Blackwell (2016) identifierar i sin artikel att arbetsmiljön kan ses utifrån tre 

dimensioner: Förutsättningar från samhället, mening med jobbet och tidigare erfarenheter. 

Sedan poängterar artikelns författare även att det finns fyra grundläggande dimensioner 

utifrån vad de anställda söker: Intresse och hur meningsfullt arbetet är som sedan skall 

uppmuntra till en utveckling och ett lärande. Hur meningsfullt arbetet är för syftet det vill 

säga förstå varför individen gör detta. Sammanhållning med medarbetare samt en god social 

relation. Samt om individen har ett integrerat liv vilket ska gå ihop med arbetet. 

 

Beehner och Blackwell (2016) konstaterar att arbetsmiljön finns på två nivåer; individ och 

organisation. Dock har de flesta undersökningar genomförts på organisationsnivå där det har 

visats att organisationer som främjar en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen leder till en högre 

produktivitet. Forskare som har arbetat för en bättre arbetsmiljö har gett resultat i både 

kundtillfredsställelse och ökad lojalitet samt engagemang från de anställda (Lee, Lovelace & 

Manz, 2013).  

 

Stress 

Yrkesrelaterade stressnivåer hos kockar är signifikant högre än för de flesta andra yrkesroller 

(Hartung, 2010). Ett faktum som styrks i Rowleys (2001) studie som undersöker 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet inom besöksnäringen i Irland. I studien framkommer det 

att kockar är överrepresenterade gällande utbrändhet i branschen. Något som inte är så 

konstigt i en bransch med långa arbetstider, varma lokaler, dålig fysisk miljö, strikta 

köksregler och hårt arbete som ofta utförs för en liten lön(Ibid). Samtidigt är trakasserier och 

mobbning på arbetsplatsen en relativt vanligt företeelse i restaurangbranschen (Pidd, 

2015;Montes, 2018;Giousmpasoglous, 2018).  

 

Så vad gör kockar för att hantera branschens medfödda stress och tuffa miljö? Pidds (2015) 

studie undersöker psykologiskt välmående samt korrelationen mellan stress och 

droganvändning hos unga kockar i Australien. Studien visar att 70 % av deltagarna hade 

problematiska alkoholvanor, 28 % har använt cannabis de senaste 12 månaderna och 12 % 

amfetamin inom samma tidsram. Pidd (2015) och Giousmpasoglous (2018) menar att 

restaurangbranschen i allra högsta grad är associerad med missbruk av droger och att det 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/doi/full/10.1080/14766086.2016.1172251
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bland annat används som ett medel för att hantera den arbetsrelaterade stressen. Det är inte 

enbart stressen som påverkar hur lättmottaglig en individ är för droganvändning (Pidd, 2015). 

Den fysiska tillgängligheten där man befinner sig, som är betydligt högre än i andra 

branscher, branschens ovanligt höga acceptans för mobbning samt medarbetarnas drog-

normer har också en stor del i utformningen av den enskilda individens beteende samt synsätt 

på droganvändning (Ibid). Pidds (2015) studie fastslår vidare att alkohol- och cannabisintag 

efter ett arbetspass är en vanlig företeelse och att det används som en självhjälpsmetod för att 

hantera stressen som uppstår före, under och efter ett arbetspass. En minoritet av studiens 

deltagare erkänner även ett användande av amfetamin för att hantera pressen och tröttheten 

som uppstår på arbetsplatsen (Pidd, 2015). Detta i linje med Giousmpasoglous (2018) studie 

som undersöker alkohol samt droganvändning bland kockar i England och Irland som är 

anställda på restauranger med en eller flera stjärnor i guide michelin. Som menar att alkohol 

är ett vanligt medel för att varva ned efter arbetspasset medan droger och andra substanser 

ofta används för att kunna prestera på samma alternativt en högre nivå än vanligt.  

 

Unga kommersiella kockar är mer mottagliga för psykiska problem och är således också mer 

mottagliga för drogrelaterade problem (Pidd, 2015). Utöver detta så talar även statistiken för 

att användningen är mer utbredd bland unga kockar (Ibid). Vidare påverkar arbetsrelaterad 

stress, mobbning och verbala trakasserier personer under 25 år mer än äldre medarbetare. De 

negativa konsekvenserna för det psykiska och fysiska välmåendet eskalerar även det mer för 

yngre medarbetare i branschen löper även betydligt högre risk för att bli utsatta för verbala 

trakasserier och mobbning på arbetsplatsen (Pidd, 2015). 

 

Eftersom tidsbegränsade anställningar snarare tillhör regel än undantag i branschen så är ett 

ständigt återkommande tema för personer anställda inom branschen en ekonomisk osäkerhet 

(Mulinari, 2007). Att arbeta extra vid behov innebär att det inte finns någon garanti för hur 

många timmar man får arbeta och därmed inte heller någon garanti för hur mycket man 

tjänar(Ibid). Den ekonomiska osäkerheten är enligt många av informanterna i Mulinaris 

(2007) studie det största problemet med anställningsformen. Ytterligare ett problem med 

tillfälliga anställningar som berör framförallt av de unga i branschen, är att dessa former av 

anställningar försvårar möjligheterna att säkra sin framtid, men även möjligheterna att till 

exempel ta lån (Ibid).  
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Dygnsrytm och matvanor  

Ett yrke inom restaurangbranschen innebär ett serviceyrke vilket betyder att man arbetar när 

andra är lediga (Mulinari, 2007). Vidare för just personer anställda inom restaurangbranschen 

så betyder detta skiftarbete, alltså arbete som utförs på olika tider på dagen. Förutom att det 

kan vara en faktor som försvårar det sociala livet så kan detta även påverka den cirkadiska5 

rytmen negativt (Gleeson, 2011;Montes, 2018). Sömnväckningscykel är en daglig rytm i 

beteendet hos en individ som sedan är synkroniserat med omgivningen och dess påverkande 

faktorer (Sharma, 2015). Processen härleds dock från aktiviteten av ett signalsystem som 

kallas cirkadisk rytm (Ibid). Den cirkadiska rytmen har en kritisk roll för regleringen samt 

underhållet på ett brett spektra av biologiska processer som sker i kroppen utöver 

sömnväckningscykeln. En av de avgörande faktorerna för synkronisationen av den cirkadiska 

klockan är ljuset man utsätts för, mängden naturligt ljus samt vilka tider man utsätts för 

ljuset, men faktorer som mat och träning påverkar också(Ibid). 

 

Cirkadiska rytmen och sömnväckningscykel upprätthåller neuroendokrin och 

immunsystemets funktioner i individer genom distinkta mönster för hormonreglering och 

neural aktivitet (Sharma, 2015). Denna ordning äventyras i skiftarbetare och påverkar vidare 

sömnen, immunsystemet, inflammatoriskt och de kardiovaskulära systemet negativt (Ibid).  

De fysiologiska förändringar som sker efter en kontinuerlig störning av den cirkadiska 

rytmen samt dess synkronisering sker som ett resultat av faktorer i skiftarbetares vardag som 

för lite naturligt ljus och exponering för ljus sent på dygnet (Ibid). Och har vidare en negativ 

inverkan på individens sömnväckningscykel och kan leda till insomnia, uttröttning, 

överdriven trötthet, cancer, diabetes, övervikt och dödlighet(Ibid). Sharma (2015) studie visar 

även på en distinkt skillnad i kognitiva förmågor, framförallt minnet, mellan skiftarbete och 

individer som arbetar på dagtid. Sharma (2015) menar att förändringar som sker i 

skiftarbetare fysiologiska rytmer som förändringar i kroppstemperatur, hormoner och 

beteende kan krocka med andra individers cirkadiska rytm i ens omgivning, detta kallas 

Social jetlag. Denna störning leder till sömnstörningar samt en ihållande trötthetskänsla vid 

uppvaknande. Dock är effekterna av social jetlag betydligt värre på lång sikt då det ökar 

risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer (Ibid). Detta i enlighet med Montes 

(2018) som menar på att yrkesprofessionella kockar behöver kompromissa en försämrad 

                                                
5 Biologisk dygnsrytm 
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fysisk- och psykiskhälsa samt ett försämrat socialt liv mot sina aspirationer i branschen då det 

ena påverkar det andra. 

 

Vidare får en förskjuten cirkadisk rytm, alltså en rytm som inte är synkroniserad med 

omgivningen, inte bara negativa konsekvenser i avseendet att man är vaken vid ”fel” tider på 

dygnet och därmed utsätts för otillräcklig mängd naturligt ljus som i sin tur leder till negativa 

hälsokonsekvenser (Sharma, 2015). Utan det påverkar även vilken tidpunkt på dagen man är 

aktiv och således också när man äter vilket i utsträckningen har en inverkan på individens 

kroppsvikt (Mchill et al., 2017).  

 

Mchill et al. (2017) studie undersöker korrelationen mellan en förskjuten cirkadisk rytm och 

ökad mängd fett. Studien konfirmerar vidare en direkt korrelation mellan ökad mängd fett sett 

till kroppsvikt i relation till vilken tid på dygnet man äter oberoende av vad måltiden består 

av. Utöver faktorn den cirkadiska rytmen så är kost och träning de två viktigaste faktorerna 

vad gäller övervikt och fettmängd (Ibid). Faktorer som alla direkt påverkar anställda i 

restaurangbranschen då yrket ofta innebär oregelbundna arbetstider, oberäkneliga måltider 

samt fetare mat (Hartung, 2010). Vidare kan man även konstatera en sämre 

melatoninproduktion hos skiftarbetare eftersom optimal melatoninproduktion med en bra 

cirkadisk rytm sker vid klockan 3-4 på morgonen (Khullar, 2012). Eftersom individer som 

arbetar i skift ofta inte kan hålla en normal cirkadisk rytm betyder det en lägre melatonin nivå 

vilket i sin tur kan leda till sömnsvårigheter och en ytterligare negativ påverkan på den 

cirkadiska rytmen (Ibid). 

 

Ledarskap 

I slutet av 1990-talet fick Försvarshögskolan i uppdrag av Försvarsmakten att kartlägga 

aktuella vetenskapliga publikationer om ledarskap. Vid genomgången av vetenskapliga 

ledarskapsteorier och modeller konstaterades att den modell som uppvisat det mest 

omfattande vetenskapliga stödet var den amerikanska modellen Transformational leadership 

även kallad utvecklande ledarskap (Zander, 2016). Det vetenskapliga stödet inkluderar 

studier där man påvisat förbättrad effektivitet inom organisationer där det fanns en hög 

förekomst av Transformational leadership. Denna typ av vetenskapliga resultat är 

förhållandevis sällsynta. Oftast handlar undersökningarna om hur man som deltagare upplevt 
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en ledarskapsutbildning och/eller om individen börjat bete sig annorlunda. Detta kan vara 

betydelsefullt i och för sig men det är ingen garanti för faktisk effekt på det organisatoriska 

resultatet. Fortsatta egna studier, liksom internationella kontakter med forskare och praktiker, 

ledde fram till en egen modell som benämns Utvecklande ledarskap och som nu är 

Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell (Ibid).  

 

Cheung och Wong (2011) skriver i sin artikel om utvecklande ledarskap som handlar om att 

ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor som moral och etik samt agerar 

utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och 

motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som 

handlar om att ge stöd. Dessutom handlar det om att konfrontera i ett gott syfte, både för 

individen och för organisationen. Cheung och Wong (2011) skriver även om två typer av 

ledarroller, det utvecklande och det konventionella ledarskapet. Det finns en avgörande 

skillnad mellan det utvecklande och det konventionella ledarskapet som har att göra med hur 

medarbetarna motiveras. Den konventionella ledaren använder sig ofta av belöningar och 

kontroll för att medarbetarna ska nå de uppsatta målen, vilket ibland kan likställas med de 

krav man har på medarbetarna (Ibid). Belöningar kan vara bonus eller säljtävlingar eller att 

man får gå hem när målet för dagen är uppnått. Ofta funkar det här bra för att målen ska nås 

på kort sikt. Problemet är att det inte skapar det engagemang och den inre glöd hos 

medarbetarna som får dem att överträffa målen och ”ge järnet” mot den långsiktiga visionen. 

Det utvecklande ledarskapet lägger större vikt vid gemensamma värderingar, mål och 

intressen, vilket leder till högre långsiktig effektivitet (Ibid).  

 

Wellton, Jonsson & Svingstedt (2017) skriver även om Transformational leadership för 

kökschefer. De instämmer med Cheung och Wong (2011) om att det handlar till stor del om 

att skapa en känsla av syftet för jobbet som i utbyte kan resultera i någon typ av belöning. 

Detta kan leda till att sträva mot högre prestationer från personalen men även högre etiska 

principer på arbetsplatsen (Wellton et al., 2017; Cheung och Wong, 2011). Vidare förklarar 

Wellton et al. (2017) att ledarskapet faktiskt är en mindre individuell kompetens som till 

exempel beslutsamhet, målmedvetenhet och prestation, när det egentligen handlar om att vara 

subtil, strukturerad, komplex belagd och ha ett högt tänkande med övrig personal. Wellton et 

al (2017) föreslår att personal borde ta del av de dagliga ledarskapsaktiviteterna som till 

exempel kommunikation och arbetsmetoder. De menar att ledarskapet inte alltid behöver 
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handla om ledningsfrågor, strategisk utformning och långsiktigt planering utan att jobbet är 

effektivt och väl genomarbetat (Ibid).   

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal kockar ser på sin arbetsmiljö inom 

restaurangbranschen samt belysa faktorer som påverkar kockbristen i Sverige. 

 

Metod och material 

I detta avsnitt beskriver uppsatsförfattarna hur studien genomfört djupintervjuer som ligger 

till grund för resultatet.  

 

Metodval 

En kvalitativ studie har utförts med intervjuer för att få djupare förståelse och kunskap hos 

olika människor (Kaijser & Öhlander, 2011) Genom intervjuande kan den upplevda 

verkligheten framställas genom människor. Dessutom kan detta genom ett individperspektiv 

göra att människan kan åstadkomma en erfarenhetsnivå med nyanserad och mångfacetterat 

material som erbjuder möjligheter för analys och tolkning (Kaijser & Öhlander, 2011).  

  

Kvalitativa intervjuer  

I denna studie har tre djupintervjuer med ett målinriktat urval av respondenter genomförts i 

avsikt att få fram djupgående kunskaper (Bryman, 2011) i förhållande till syftet. Studiens 

resultat baseras på de tre kvalitativa intervjuerna med informanter som har stor erfarenhet 

inom ämnet. Inom kvalitativa intervjuer riktar uppsatsförfattarna intresset mot respondenterna 

ståndpunkter till skillnad från den kvantitativa undersökningen då forskarens intressen 

speglas (Bryman, 2011). Vid val av intervjupersoner kring en specifik fråga är det 

fördelaktigt att välja de som besitter största möjliga kunskap om det specifika ämnet det vill 

säga ett målinriktat urval istället för att använda ett sannolikhetsurval (Ibid).  

 

Uppsatsförfattarna har tillämpat semistrukturerade intervjuer för att lämna utrymme till 

respondenterna att utforma svaren på sina egna sätt (Bryman, 2011). Eftersom 

uppsatsförfattarna inte vill att viktiga delar av forskningsfrågan ska sållas bort användes en 

genomarbetad intervjuguide men vissa avvikelser tillåts i syfte för att kunna nå djupare 
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åsikter och tankar (Ibid). Intervjuguider regleras utifrån varje respondents förväntade 

kunskaper och relevans för ämnet (Ibid). Dock kommer vi utgå ifrån vissa grundläggande 

delar ur den teoretiska bakgrunden för att skapa frågor som kan jämföras med varandra 

(Ibid). Efter respondenternas godkännande spelades intervjuerna in vilket enligt Bryman 

(2011) är nödvändigt vid kvalitativa intervjuer för efterbearbetning skull (Ibid). Att använda 

inspelning öppnar upp intervjun mer och skapar ett mer naturligt flöde i samtalet från båda 

parter samt ger möjlighet att kunna transkribera och eftergranska materialet (Ibid). 

Uppsatsförfattarna använde sig av en mobiltelefon som hjälpmedel för inspelning av 

intervjuerna. Intervjuerna blev mellan 35 och 45 minuter långa och den totala 

transkriberingen blev 20 sidor.  

 

Urval 

Ett minimum kriterium för att respondenterna skulle få delta i studien var en 

branscherfarenhet på minst tio år samt haft ledarroll eller ägarskap på en restaurang. En av 

respondenterna är inte längre verksam i branschen men är fortfarande uppdaterad inom den. 

Uppsatsförfattarna valde den respondenten för att de ville komplettera med ytterligare en syn 

på hur det kan se ut när man byter bransch från restaurangbranschen. De andra två 

respondenterna är köksmästare på ambitiösa restauranger i Stockholm. Tre av fyra tackade ja 

att delta.  

 

Presentation av intervjupersoner 

Erik, 38 år. Ian, 35 år. Alexander, 49 år.  

- Jobbar som kökschef 

sedan 10 år på en stor 

och prestigefull 

restaurang i 

Stockholm.  

- Social, rutinerad och 

trevlig. 

- Jobbar som kökschef 

sedan 8 år på en stor 

och anrik restaurang i 

Stockholm.  

- Social, ordningsam 

och omtänksam.  

- Har jobbat som kock 

i 15 år (5 år som 

kökschef). Jobbar 

med annat idag.  

- Social, glad, 

rutinerad och 

förståelig.  

 

Intervjuguide  

Intervjuguiden har en inledande del för respondenterna där en kort bakgrund etableras för att 

ge svaren ett sammanhang (Bryman, 2011). Respondenterna har fått information angående 
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intervjuns och arbetets syfte, eget deltagande samt hur materialet kommer presenteras i 

studien. Detta följs upp av frågor som handlar om deras arbetserfarenhet, ställningstagande 

kring arbetsmiljö, stress, matvanor, ledarskapsfrågor samt lösningar för problemen.  

 

Syftet med intervjudelen av studien är att få djupgående svar från respondenterna. Dessutom 

att få kunskap av- och insyn i hur branschmänniskor ser på arbetsmiljöfrågor och den rådande 

kockbristen i Sverige.      

 

Etiska kraven 

Den information som getts ut till respondenten inför intervjun:  

-  Varför respondenten är lämpad för studiens syfte. 

-  Vad som undersöks av uppsatsförfattarna och vad vi hoppas att uppnå med studien. 

-  Att respondentens namn kommer kodas samt att deras restaurang förblir anonym.  

 

Se bilaga 3 för frågeschema. 

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes med två studenter från kockprogrammet som läser vid Örebro 

Universitet, Grythyttan. Patel och Davidsson (2011) förklarar att en pilotstudie är nödvändig 

för att testa informanternas intervjuteknik samt att kunna utvärdera de tänkta frågorna. Efter 

de genomförda pilotstudierna ändrades en del i frågeschemat för att skapa mer öppenhet i 

intervjuerna. Bryman (2011) förklarar även att en pilotstudie är nödvändig innan en planerad 

intervju för att det kan ge uppsatsförfattarna en tryggare intervju när det väl gäller. Dessutom 

kan pilotstudien visa om det finns frågor som kan upplevas för privata eller kunna förnärma 

respondenterna (Ibid).    

 

Metod för analys av data 

En kvalitativ innehållsanalys som metod kräver uppsatsförfattarna totala uppmärksamhet för 

att försöka skapa mening i och av transkriberade texter (Bryman, 2011). Kvalitativ 

innehållsanalys karakteriseras av att fokusera på text materialets motiv och sammanhang. 

Dessutom att påvisa skillnader och likheter inom koder och kategorier samt behandla såväl 

uppenbart som latent innehåll (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Analysprocessen inleddes med genomläsning av de utskrivna intervjuerna för att skapa en 

tydligare bild av dem. Uppsatsförfattarna förde sedan anteckningar under läsningen för att 

redan tidigt i processen kunna plocka ut relevanta meningsenheter. Meningsenheter (citat) 

anses som mönster av ord, meningar samt stycken som relaterar till varandra genom likvärdig 

betydelse (Graneheim & Lundman, 2004). Sedan komprimerades meningsenheterna till 

kondenserade meningsenheter för att enklare kunna arbeta med materialet, men som 

fortfarande hade kvar sin relevans. Vidare kodades de kondenserade meningsenheterna. 

Kodningen innebär att varje kondenserad meningsenhet märks med en etikett, syftet är att 

skapa nya ingångsvinklar för analysen (Ibid.). När kodningen genomförs är det viktig att låta 

koden koppla till intervjumaterialet på ett talande sätt (Ibid). Detta efterföljs av att utifrån 

likheter och skillnader sortera dessa koder till underkategorier för att skapa ett tydligare och 

enklare steg till att sortera dem till kategorier. Avslutningsvis tolkades dessa kategorier till 

fyra stycken teman som ligger till grund för resultatet.  

 

Tabell 1 - Exempel på hur meningsenheter formas till kategorier 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Koder Kategorier 

“Du kan inte driva en pennalistisk ledarskapsstil i 
ett kök man behöver jobba tillsammans, teamwork är 

nyckeln”  

Att vara delaktig som chef bidrar till 
ett starkare team. 

Vikten av delaktighet Chefens påverkan 

“Jag tror att en öppen rak kommunikation med 

samtliga medarbetare löser det mesta” 

Tydlighet och bättre kommunikation 

kan bidra till bättre trivsel på 

arbetsplatsen  

Trivsel på arbetsplatsen Sociala kunskaper 

“Jag tror man har börjat inse att det inte fungerar, 

speciellt inte om man vill ha kvar personalen då 
måste det bli bättre om man ska försöka stävja 

någon form av intern kockbrist. Jag tror att 

kockbristen har lett till att man börjar tänka på hur 
arbetsplatsen ska se ut för att man ska få personal 

att stanna längre”  

Att skapa en bra arbetsmiljö för sina 

medarbetare 

Trivsel på arbetsplatsen Teamwork 

“Sen som kökschef så är det viktigt att man försöker 

se helheten och får alla att jobba mot gemensamma 

mål” 

Som chef är det viktigt att se till 

helheten och engagera sig 

Trivsel på arbetsplatsen Chefens delaktighet 

“När det handlar om press och tryck och gorm och 

gap, det är ingen riktigt kommunikation. Men om 
man istället ger positiv feedback när det är bra och 

tillrättavisningar på snällt sätt när det inte går enligt 

schemat är helt klart den bästa ledarskapsfilosofier 
oavsett hur stark ledaren eller medarbetare är”  

Tydlighet och bra relationer löser det 

mesta, behandla andra som du själv 
vill bli behandlad 

Trivsel på arbetsplatsen Sociala kommunikationen 

“Kanske inte för att klara av stressen men iallafall 

för att kunna koppla av efteråt. Det är så nära inpå 

ett avslutat arbetspass såklart, så ja tillgängligheten 

är väl lite den avgörande faktorn, att det finns 

Att kunna stimulera stressen med 
hjälp av alkohol samt att 

tillgängligheten är så nära till hands. 

Stresstimulans och 
tillgänglighet. 

Konsekvenser av stress 
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tillgängligt så nära inpå ett avslutat arbetspass gör 

nog att man gärna tar sig ett glas.” 

“Självklart är det som mest stressigt i service men 
det beror ju på vad man har för roll i köket också, 

för mig kan det vara stress när någon bränner sig 

och måste vara hemma. Då måste jag lösa det med 

planeringen och det är oftast väldigt stressigt” 

Stress kan upplevas på olika plan – 
psykiska och fysiska faktorer. På 

arbetsplatsen och utanför.  

Faktorer som påverkar 
stress beroende på 

position.  

Stressnivåer 

“Rent logistiskt, hur ska jag kunna skjutsa ungarna 
till eller från dagis om jag kommer hem kl 1 på 

natten och kanske inte somnar förens 3?” 

Att kunna få det att fungera utanför 
jobbet med familj etc. 

Logistik i vardagen Sociala livet 

“Jag personligen har en del att jobba på, men jag 

tror att det är viktigt för ett sammansvetsat team att 

kunna äta tillsammans och det då är det viktigt för 
mig samt att få chansen att sätta mig ner i lugn ro 

och inte behöva stå och sleva i mig något snabbt” 

Att få sitta tillsammans och äta i lugn 

och ro gör mycket för både mig själv 

och kollegorna 

Sammanhållning och 

vikten av matro för 

prestation. 

Sociala 

arbetsmiljön/prestation 

 Kategorisering enligt Graneheim & Lundman (2004) och Adolfsson & Kenne (2013) 

 

Tabell 2 - Exempel på hur kategorier blir teman. 

Koder Kategorier Teman 

 

Trivsel på arbetsplatsen 

Sociala kunskaper 

Teamwork 

Chefens delaktighet 

 

Arbetsmiljö 

Faktorer som påverkar stress beroende på position 

 
Stresstimulans och tillgänglighet. 

Stressnivåer 

 
 

Konsekvenser av stress 

 

 

Stress 

Logistik i vardagen 

 

Sammanhållning och vikten av matro för prestation. 
 

Sociala livet 

 

Sociala arbetsmiljön/prestation 

 

Dygnsrytm och matvanor 

Vikten av delaktighet Chefens påverkan Ledarskap 

Tematisering enligt Graneheim & Lundman (2004) och Adolfsson & Kenne (2013) 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

I studien har författarna applicerat de grundläggande etiska kraven som enligt Bryman (2011) 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman 

(2011) konstaterar även vikten av att upplysa informanterna om uppsatsens syfte och 

upplägg, vilket har tillämpats av författarna. De informanter som deltagit i undersökningen 

blev informerade om att deras personuppgifter behandlas konfidentiellt och att deras svar 

endast används för forskningsändamålet (Patel & Davidson, 2011). För att skydda 

informanternas anonymitet har de tilldelas olika fiktiva namn som Erik, Ian och Alexander. 
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Resultat 

Nedan följer en sammanställning av resultaten från studiens tre djupgående intervjuer. 

Respondenternas svar kommer att presenteras gemensamt under tematiserade rubriker. 

Vidare så har författarna valt att namnge respondenterna under fiktiva namn i syfte att stärka 

respondenternas anonymitet i studien, respondent ett kommer följaktligen att kallas Erik, 

respondent två för Ian och respondent tre Alexander. 

 

Inledande 

Samtliga respondenter har en lång branscherfarenhet där Erik och Alexander båda har jobbat 

femton år och Ian tolv. Erik har under sina femton år i branschen arbetat på fyra stycken olika 

restauranger om man bortser från ”ströpass”, Ian har under sina tolv år betat av totalt åtta 

olika arbetsplatser och Alexander har något större erfarenhet och har arbetat på 

uppskattningsvis femton olika restauranger. Samtliga respondenter har således en omfattande 

branscherfarenhet och menar också att anledningen till att de sökt sig till restaurangbranschen 

beror på deras intresse för mat. 

 

Yrkesval 

Erik menar att en av de viktigaste faktorerna när han har letat efter arbetsplatser i branschen 

är helheten och vad han personligen har tyckt om restaurangen i fråga, maten, atmosfären och 

andra aspekter som gör helheten. Ian och Alexander menar istället att den typen av restaurang 

man vill jobba på har att göra med att vart man befinner sig i livet. Båda respondenterna 

beskriver att när man är yngre så spelar faktorer som maten på restaurangen, hur hippt och 

coolt stället är, hur välrenommerad köksmästaren är, ett ställe som erbjuder fest för 

personalen och dylikt en större roll. Ian och Alexander är även överens om att åldern har en 

stor inverkan, när man blir äldre menar dem att värden som familj, försörjningsmöjlighet, 

arbetstider, arbetstrygghet och en generellt seriösare arbetsplats blir viktigare. 

 

Arbetsmiljö 

Samtliga respondenter är överens om att de ser en problematik med den fysiska arbetsmiljön 

som en professionell kock utsätts för. De är alla medvetna om att inandning av stekos, tunga 
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lyft med mera förmodligen är riktigt dåligt för dem och deras kroppar. Men de menar också 

att det inte är något man tänker på om man inte stått vid stekhällen, grillen eller dylikt ett helt 

arbetspass och därmed utsätts för det konstant. Vidare är Erik nöjd med sin nuvarande 

arbetsmiljö i sin helhet och menar att även om det är tufft och är mycket att göra så gör det 

schysta sociala klimatet som råder på arbetsplatsen att det går bra. 

 

“Det är ju tufft att jobba i ett kök och därför tror jag att det är desto viktigare att arbeta 

tillsammans. Jobbar man tillsammans mot gemensamma mål så kommer det vara tufft men 

kännas lättare än om det kärvar någonstans i personalen. Det är ju också ett sätt för oss att 

stävja kockbristen. Jag tror att kockbristen har lett till att man börjar tänka på hur 

arbetsplatsen ska se ut för att man ska få personal att stanna längre” – Erik 

 

Alexander beskriver vidare hur han ser på den generella arbetsmiljön i branschen och menar 

att han har haft väldigt lite till ingenting att säga till om på de restauranger han arbetat på. 

Alexander berättar att det har varit en kombination av en känsla av att han inte haft något att 

säga till om och att det inte har varit värt det för osämjan som eventuellt uppstår med chefer. 

 

Erik berättar om hur han alltid försöker ha en god kommunikation och samarbete med sina 

medarbetare. Detta som ett sätt för honom att stävja den enligt honom rådande bristen på 

kockar. För han vet att hans personal stannar längre om de trivs med den rådande 

arbetsmiljön än om de anställda inte trivs. Erik menar vidare på att han under sin tid i 

restaurangbranschen har sett en förändring i hur kockens arbetsmiljö ser ut. Och han tror att 

det har att göra med den rådande bristen på kockar i Sverige. 

 

“Jag tror man har börjat inse att det inte fungerar, speciellt inte om man vill ha kvar 

personalen då måste det bli bättre om man ska försöka stävja någon form av intern kockbrist. 

Jag tror att kockbristen har lett till att man börjar tänka på hur arbetsplatsen ska se ut för att 

man ska få personal att stanna längre” – Erik  

 

Kommunikation 

Gällande arbetsmiljöfrågor är samtliga respondenter överens om att det sociala klimatet är 

den viktigaste faktorn för deras trivsel på arbetsplatsen. Alla lyfter vikten av att kommunicera 

med sina medarbetare och att göra det på ett respekterande och icke-pennalistiskt sätt. 
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På frågan om respondenterna ser några risker med arbetsmiljön i ett restaurangkök går 

meningarna isär. Erik menar att det självklart är tufft att arbeta i ett professionellt kök och att 

det då blir viktigare än någonsin att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Med 

detta menar Erik att det är viktigt att ha så goda förutsättningar som möjligt på en arbetsplats, 

för även om det är tufft så kommer det gå lättare med god kommunikation och samarbete än 

med dålig kommunikation och samarbete 

 

Vidare så pratar Alexander om informationsflödet mellan kockar i branschen som en 

problematik gällande kommunikation. Då delvis informationen utåt om hur ansträngande 

kockarnas arbete faktiskt är men också informationen internt mellan kockar om hur man tar 

hand om sig för att kunna hantera den tuffa branschen.  

 

“Jag tror att en öppen rak kommunikation med samtliga medarbetare löser det mesta” 

 – Alexander 

 

Kockens arbetskultur  

Erik, Ian och Alexander är eniga om att arbeta inom yrkesrollen kock påverkar hur man ser 

på fysiska skador på arbetsplatsen och att acceptansen för skador höjs.  

 

Ian beskriver hur problematiken ligger i att det finns en acceptans i branschen och att kockar 

förväntas jobba hårt men att de samtidigt blir inpräntade med att inte klaga. Ian menar vidare 

att tv-program, tidningar och allt som berör branschen formar kockar till att vara något som 

de egentligen inte är. Ian fortsätter med att berätta om hur det formar kockar till en typ av 

individ som sedan inte reflekterar över hur man har det på arbetsplatsen oavsett hur illa det 

faktiskt kan vara. Han beskriver hur klagomål på arbetsmiljön på tidigare arbetsplatser har 

lett till att han fått sparken och menar att detta är något som påverkar branschens utveckling 

negativt i och med att färre vågar säga ifrån. 

 

Alexander ser den ständiga pressen på arbetsplatsen som en faktor i acceptansen för skador. 

Han menar att det är en bransch där det måste finnas en viss press eftersom man alltid arbetar 
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efter klockan med att leverera ”just-in-time” produkter och att det sen kan leda till negativa 

konsekvenser som fler skador på arbetsplatsen. 

 

Angående acceptansen för skador på arbetsplatsen beskriver Ian istället hur han behöver 

agera i en chefsroll på en restaurang. Han pratar om acceptansen för skador på en 

ledarskapsnivå mer specifikt gällande planering av personal. Han nämner att om någon i 

personalen är sjuk som ett exempel och menar att man som chef och planerare då kanske 

övertalar hen att komma till jobbet även om hen är sjuk eftersom det är så branschen ser ut. 

Vidare så nämner han även att om någon skadar sig under service så gör man i-princip vad 

som helst för att hen ska kunna slutföra passet. Detta för att man inte har råd att tappa en 

medarbetare. 

 

Stress 

Samtliga respondenter är eniga om att stressen på arbetsplatsen påverkar toleransnivån för 

skador samt vilken ljudvolym som anses vara acceptabel i köket. Vidare beskriver Erik hur 

han tror att service är ett tillfälle då acceptansen för detta påverkas. Erik förklarar hur service 

utan tvekan är det mest stressiga momentet och att stressen alltid är närvarande eftersom man 

jobbar mot klockan, något som Ian instämmer i. Erik pekar dock även på andra faktorer och 

menar på att det beror på vilken roll man har i köket. 

 

“Självklart är det som mest stressigt i service men det beror ju på vad man har för roll i 

köket också, för mig kan det vara stress när någon bränner sig och måste vara hemma. Då 

måste jag lösa det med planeringen och det är oftast väldigt stressigt” – Erik  

 

Erik, Ian och Alexander ser alla en problematik i stressen med att leverera “Just-in-time” 

produkter. En problematik som innebär att det inte finns tid att sitta ned och äta utan att man 

istället måste slänga i sig maten medan man arbetar som ett resultat av den ständigt 

närvarande stressen. 

 

Alkohol och andra droger 

Angående alkohol och andra droger på arbetsplatsen så är Erik och Alexander är överens om 



 

 

 

24  

att tillgängligheten av alkohol är en avgörande faktor för hur mycket som konsumeras inom 

branschen. De menar vidare att alkoholen är lättillgänglig efter ett avslutat arbetspass. Erik 

och Alexander beskriver båda att det också har att göra med miljön man vistas i och att det är 

en miljö där det naturligt finns mer droger och alkohol. 

 

”Kanske inte för att klara av stressen men iallafall för att kunna koppla av efteråt. Det är så 

nära inpå ett avslutat arbetspass såklart, så ja tillgängligheten är väl lite den avgörande 

faktorn, att det finns tillgängligt så nära inpå ett avslutat arbetspass gör nog att man gärna 

tar sig ett glas.” – Erik 

 

Ian ser alkohol och andra droger som en självklar risk med arbetsmiljön och kulturen som 

råder inom branschen. Han beskriver vidare att det är unga i branschen som löper störst risk 

för problem med detta. Ian pekar på att allt fler yngre individer söker sig till samt blir 

anställda i branschen och att dessa individer är mer mottagliga för frestelserna som finns runt 

arbetsplatsen. Ian tror dock att det blivit vanligare att man tar sig ett träningspass efter 

arbetspasset istället för en öl. 

 

Vidare är respondenterna eniga i frågan angående vad de själva gör för att lugna nerverna 

efter ett arbetspass. Samtliga skrattar innan det svarar att de lätt blir att man använder alkohol 

som ett medel för detta. 

 

Alexander beskriver sin egen erfarenhet och förklarar att det mer eller mindre alltid kommit 

in en bricka med öl i köket på hans arbetsplatser efter avslutad service. Han tycker att detta är 

väldigt negativt egentligen och att det är som gjort för att få anställda beroende av alkohol. 

Han berättar att det i branschen har varit bristande information runt detta och att han först på 

senare dagar förstått hur och att han behöver ta hand om sig. 

 

Dygnsrytm och matvanor 

Respondent Erik berättar om hur de oregelbundna arbetstiderna påverkar honom och 

beskriver hur det har gjort så att de flesta av hans vänner samt hans flickvän är personer inom 

branschen med samma dygnsrytm. 
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Ian har idag en chefsroll och menar på att han nu kan planera samt jobba precis som han vill. 

De flesta av hans vänner är personer som arbetar under dagen och han tycker att det är viktigt 

att kunna umgås med dem så han jobbar numera bara dagtid. Erik och Ian känner sig båda 

osäkra på om dem själv blivit påverkade av de oregelbundna arbetstiderna men de vet båda 

att det är ett problem. Båda är även eniga om att det är omställningen mellan dag pass, 

kvällspass och morgonpass som är det som påverkat dem mest. 

 

Alexander är helt övertygad om att skiftarbetet som branschen kräver har påverkat honom 

negativt och menar på att han vet att det är ett problem som gör att folk inte söker sig till 

branschen. Han är säker på att det är saker som detta som gör att finns för lite kockar. 

Alexander beskriver vidare hur de sena arbetstiderna har försvårat hans möjligheter att umgås 

med familj och vänner. 

 

“Rent logiskt, hur ska jag under en längre period orka hämta barnen på dagis om jag kliver 

av en stressig service klockan ett och sen inte kan somna förens klockan tre eftersom det tar 

ett tag att varva ned? Det är många sådana grejer och allt hänger ihop och påverkar 

jättemycket, det är sånt som gör att det finns en kockbrist” – Alexander  

 

Slutligen beskriver Erik hur han i chefsrollen ser en problematik i att stressen är så påtaglig 

att det påverkar de underordnades matvanor. Och då mer specifikt att de inte kan ta en paus 

och äta gemensamma måltider på arbetsplatsen.  

 

“Jag personligen har en del att jobba på, men jag tror att det är viktigt för ett sammansvetsat 

team att kunna äta tillsammans och då är det viktigt för mig. Samt att få chansen att sätta 

mig ner i lugn ro och inte behöva stå och sleva i mig något snabbt” – Erik  

 

Ledarskap 

Angående ledarskapet i branschen beskriver Erik hur kockar historiskt har varit usla ledare. 

Vidare beskriver han hur kockar har haft fel förebilder och att det sedan lett till en negativ 

utveckling för hela branschens ledarskap. Han förklarar att han mer tror på teamwork och att 

jobba mot gemensamma mål istället för pennalism och en platt hierarki. Ian menar på att det 
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för honom är mjuka värden som är viktigast. Han nämner god genomgående kommunikation, 

att vara lyhörd och bry sig om sina medarbetare som viktiga ledaregenskaper.  

Alexanders svar är mer i enighet med Ians och han nämner ett drivande kulinariskt intresse, 

att kunna lyssna på allas åsikter och att arbete som grupp som viktiga ledaregenskaper. 

 

“Det spelar ingen roll om det är en arbetsledare eller en fotbollstränare vart man än är 

ledare så ska det finnas någon som bestämmer och tar besluten. Men att alla känner sig 

delaktiga är viktigt för annars fungerar det bara inte” – Alexander 

 

Alexander menar vidare att en bra köksmästare som behandlar personalen som jämlikar och 

som utövar ett utvecklande ledarskap kan göra så man är beredd att acceptera problematik i 

den fysiska arbetsmiljön, som trasiga maskiner och dylikt. Angående vikten av att ha en 

ledarskapsmässigt bra kökschef i professionella kök säger Erik att det är avgörande för hans 

trivsel på arbetsplatsen. 

”Det är jätteviktigt, speciellt i ett kök. Framförallt om man jobbar med unga människor som 

precis introduceras till arbetslivet. Då är det jätteviktigt att vara en bra förebild ur alla 

aspekter och ta hand om dem. För deras skull men också för vår egen och för branschens 

utveckling” – Erik  

 

Respondenterna är eniga om att kökschefen påverkar den rådande arbetsmiljön i ett 

professionellt kök men meningarna går ändå isär. Erik menar att det påverkar mer i ett kök än 

på många andra arbetsplatser i och med att man jobbar så tätt inpå varandra och hela tiden 

behöver vara ett lag för att kunna leverera. Ian menar istället att kökschefens närvaro i köket 

höjer nivån som de underordnade presterar på eftersom man då inte bara jobbar för gästen 

utan även kökschefen.  

 

Vidare är Erik, Ian och Alexander är alla överens om kökschefens påverkan för deras egen 

trivsel på arbetsplatsen. Erik berättar om hur arbetsmiljön kan påverkas negativt om 

kökschefen på arbetsplatsen är oerfaren. 

 

“I början av sin karriär tror man bara att man ska vara bäst på allting för man härmar något 

man sett. Men under tiden så lär man sig att man inte måste vara bäst och att det inte är det 
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som allt handlar om. Tänk om Lars Lagerbäck var bäst på fotboll i landslaget, det hade varit 

en katastrof” – Erik  

 

Vidare är Erik, Ian och Alexander även eniga om vikten av att personer i ledarskapsroller i 

branschen utbildar sig inom ledarskap externt. Alexander beskriver hur han tror att externa 

ledarskapsutbildningar är viktig för branschens utveckling eftersom ledarskapsutvecklingen i 

branschen just nu till stor utsträckning sker internt. Erik menar dock på att det är svårt 

eftersom branschen genomsyras av små marginaler, framförallt på mindre restauranger. 

  

Mobbning och trakasserier 

Erik, Ian och Alexander är alla överens om att trakasserier och mobbning är förekommande i 

branschen. Samtliga menar dock också att det har varit värre och att det är ett fenomen som 

håller på att försvinna ur branschen successivt i takt med ett generationsskifte. Samtliga är 

även överens om att branschen håller på att genomgå en förändring och att det pennalistiska 

systemet man sett i köken tidigare bytts ut mot ledarskap där mjuka värden prioriteras istället. 

 

Ian beskriver hur mobbning och trakasserier förekommer överallt i branschen. Eftersom han 

menar att det är en tuff bransch med redan tuff ton, detta i kombination med pressen och 

stressen som uppstår gör att det blir vanligare i just restaurangbranschen, något som även 

Alexander håller med om.  

 

Diskussion av resultatet  

I denna del av studien kommer uppsatsförfattarna att diskutera resultatet samt komma med 

förslag till förbättring för att råda bot på den rådande kockbristen i Sverige.  

 

Vid arbetsmiljöfrågor är samtliga respondenter överens om att det sociala klimatet är den 

viktigaste faktorn för trivsel på arbetsplatsen samt att man skall vara respektfull mot sina 

medarbetare på ett icke-pennalistiskt sätt. Cheung och Wong (2011) menar att ledarskap 

handlar om att ledaren skall uppträda som ett föredöme, lyfta frågor som moral och etik samt 

agera utifrån en synliggjord värdegrund. Alexander pratar om det utvecklande ledarskapet, att 
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en ledare kan jobba på detta sätt för att säkerställa den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 

Detta kan vara en av anledningarna till att det finns en kockbrist i Sverige och ledarskapet 

behöver moderniseras.  

 

Vidare beskriver en av respondenterna att vid tidigare anställningar har han inte haft så 

mycket att säga till om och att det har skapat en känsla av ett icke meningsfullt arbete. 

Beehner och Blackwell (2016) beskriver att det finns fyra grundläggande dimensioner i vad 

de anställda söker i sin anställning: Intresse, meningsfullhet, sammanhållning och ett yrke 

som går att integrera med det övriga livet. Alexander menar att för honom har det till stor del 

handlat om att känna sig lyssnad på och meningsfull för arbetsplatsen.  

 

Samtliga respondenter säger att idag handlar det mer om att jobba på bättre arbetstider för att 

få ihop det med vardag och fritid. Det kommer till en punkt då det inte längre fungerar att 

jobba så hårt som de har gjort tidigare, utan att de värderar annat högre. Detta kan kopplas 

samman med Rowley’s (2001) studie om att kockar är överrepresenterade när det kommer till 

utbrändhet och stressrelaterade skador. Arbetsmiljöverkets (2013) sista steg Följ upp 

resultatet är kanske det viktigaste steget för en förbättring och utveckling av kockars 

arbetsmiljö om det skall gå i rätt riktning. Det ska även tilläggas, som Beehner och Blackwell 

(2016) och Lee, Lovelace och Manz (2013) konstaterar, att organisationer som främjar en 

god arbetsmiljö leder till högre produktivitet inom både kundtillfredsställelse, lojalitet och 

engagemang bland de anställda. En god arbetsmiljö – högre lojalitet från de anställda. 

Menade en respondent med lång branscherfarenhet.  

 

Som Maguire (2011) skriver, är service ett av de mest kritiska momenten i ett restaurangkök. 

Och att maten ska levereras i tid förändrar allt. Det finns inga ursäkter och stämningen 

förändras, men ändå finns det en slags tyst överenskommelse och kamratskap kring viljan att 

lyckas (Ibid).  Detta är i enlighet med samtliga respondenters svar angående stressens 

påverkan på vilken ljudvolym som anses acceptabel i köket samt toleransnivån för skador. 

Vidare beskriver en respondent service som ett tillfälle han tror att acceptansen för detta 

påverkans som mest, även detta stämmer överens med Maguire (2011) studie.  

 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/doi/full/10.1080/14766086.2016.1172251


 

 

 

29  

Maguire (2011) skriver även om hur tempot höjs i köket under service och exempelvis hur 

kökets värme stiger och att den ständiga pressen ökar acceptansen för skador i köket. Som 

kock arbetar du alltid mot klockan och ska leverera produkter “just-in-time”. Det skapar tuffa 

arbetsförhållanden som leder till fler skador på arbetsplatsen. Tidspressen är svårare att 

förändra för den finns oundvikligen i restauranger som skall leverera bra måltider. Men om 

restaurangköken utrustas på bästa möjliga sätt för minimera tidsåtgången under servicens 

olika steg -  kan stressen reduceras.  

 

Samtliga respondenter erkänner användande av alkohol som en avkopplingsmetod efter ett 

avslutat arbetspass. Detta i enlighet med Pidds (2015) studie som visar på att alkohol samt 

andra droger är vanligt förekommande självhjälps medel inom branschen. 

Restaurangbranschen är väldigt associerad med missbruk av alkohol och andra droger. Något 

som både Pidds (2015) och Giousmpasoglous (2018) studier konfirmerar. Det är en 

problematik i arbetskulturen samt tillgängligheten på alkohol på arbetsplatsen. Eftersom 

alkoholen finns så nära till hands efter ett arbetspass så påverkar det mängden alkohol som 

konsumeras i branschen, enligt alla respondenterna. Detta är helt i enlighet med Pidds (2015) 

studie som menar på att den fysiska tillgängligheten av alkohol är avgörande för 

konsumtionen i branschen. Vidare så pekar Pidds (2015) studie på aspekter som branschens 

höga acceptans för mobbning samt medarbetares drog normer som viktiga faktorer för 

medarbetares konsumtionsnivåer. Detta är dock faktorer som respondenterna ej hade 

reflekterar över.   

 

En respondent menade att det är unga i branschen som löper störst risk för problematik med 

detta eftersom yngre individer har svårare att motstå frestelserna. Detta i linje med Pidds 

(2015) studie som visar på att unge kommersiella kockar är mer mottagliga för psykiska 

problem och således också mer mottagliga för alkohol och andra drogrelaterade problem. 

Svar från samtliga respondenter tyder på att Alkohol är ett vanligt medel inom branschen för 

att lugna nerverna(Pidd, 2015;Giousmpasoglous, 2018). Detta blir det extra problematiskt för 

unga i branschen. Detta eftersom Pidds (2015) studie också visar på att arbetsrelaterad stress, 

mobbning och verbala trakasserier påverkar personer under 25 år inom branschen mer än 

äldre medarbetare.  
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Vidare beskriver en respondent hur hans missbruk av alkohol som avkopplingsmetod har 

berott på bristande information inom branschen. Han säger att han tror att om man blir 

erbjuden öl efter varje avslutat arbetspass så är det som gjort för att få de anställda beroende. 

alkoholmissbruk i branschen är något som bör tas itu med för att livsmönstret kan leda till 

svåra problem.  

 

Gleeson (2011) och Montes (2018) skriver om hur restaurangmänniskor har svårare att ha ett 

socialt liv utanför jobbet samt att de drabbas lättare av en negativ dygnsrytm på grund av 

skiftarbete. Skiftarbete påverkar negativt vilket kan vara en av anledningarna till varför 

många inte söker sig till branschen och att det finns en kockbrist. En respondent anser att det 

krävs en bättre struktur när det kommer till schemaläggning för personalen, samt att 

personalstyrkan måste breddas så att det finns personal att tillgå och dubbelarbete kan 

undvikas.  

 

Två av respondenterna säger att de är osäkra på hur de har blivit påverkade av skiftarbete 

men vet att det är ett problem. De är dock eniga om att omställningen mellan morgonpass, 

dagpass och kvällspass har påverkat dem mest. Sharma (2015) förklarar att förändringarna 

som sker i skiftarbetare fysiologiska rytmer som till exempel kroppstemperatur, hormoner 

och beetende kan krocka med andra individers dygnsrytm i ens omgivning, det kallas även 

Social Jetlag. Om det går för långt kan det leda till allvarliga problem som hjärt- och 

kärlsjukdomar (Ibid). Bara för att man är kock skall inte toleransnivån för hot mot hälsan vara 

högre än när det gäller andra yrkesgrupper.  

 

Mchill’s et al. (2017) studie påvisar korrelationen mellan en förskjuten dygnsrytm och en 

ökad fettkonsumtion vilket är dåligt för hälsan. Detta är inga bra livsmönster. Samtliga 

respondenter redogör för att det finns en problematik med att inte få sitta ner i lugn och ro för 

att äta utan att man måste slänga i sig något snabbt medan man arbetar, vilket ofta blir något 

fettrikt. Dock kan rollen som chef vara avgörande det vill säga att ta sin personal och sitta ner 

för att äta tillsammans i lugn och ro. Det skapar både ett starkare band mellan chef och 

personal, men också och kanske framförallt bättre matvanor som långsiktigt kan vara 

betydelsefullt för kockar. Dessutom finns det ett tydligt samband mellan matvanor och 
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dygnsrytm. Äter man strukturerat, sover man bättre och tvärtom. Om man vill förbättra 

kockars hälsa måste man ta ett samlat grepp om de många faktorer som påverkar den.  

 

I denna del av diskussionen kommer uppsatsförfattarna att diskutera vikten av ett bra 

ledarskap och hur det påverkar arbetsmiljön. 

 

En av respondenterna menade att kockar historisk sett har varit usla ledare och förebilder och 

att det har lett till en negativ utveckling av ledarskapet i branschen. Respondenterna föreslår 

flera lösningar såsom bra teamwork och att jobba tillsammans mot gemensamma mål istället 

för pennalism. God kommunikation, att vara lyhörd mot andra och bry sig om sina 

medarbetare framhölls som viktiga ledarskapsegenskaper. Cheung och Wong (2011) skriver 

om att den utvecklande ledaren ska stimulera delaktighet och kreativitet samt visa personlig 

omtanke som handlar om att ge stöd. Artikelns författare skriver även om två olika 

ledarskapsstilar, det utvecklande och det konventionella ledarskapet och hur de skiljs åt. 

Dessa ledarskapsstilar handlar om hur ledaren motiverar sina medarbetare och vidare kan 

man konstatera att det utvecklande ledarskapet är det som bör främjas inom restaurangkök. 

Eftersom att det utvecklande ledarskapet lägger större vikt vid gemensamma värderingar, mål 

och intresse för yrkesrollen, leder det till en högre långsiktig effektivitet. Att det är viktigt för 

unga med ett got ledarskap för att få en bra bild av branschen men också för att branschens 

utveckling skall gå åt rätt håll.  

 

Wellton et al (2017) förklarar att ledarskapet inte enbart handlar om exempelvis 

beslutsfattande och strategier. Och att övrig personal borde ta större del av 

ledarskapsaktiviteterna som bland annat kommunikation och arbetsmetoder. Samtliga 

respondenter i denna studie är överens om att köksmästaren har en stor inverkan på 

arbetsmiljön. Vikten av att en ledare är närvarande poängteras och delaktigheten med de 

andra i köket samt att låta andra ta plats och höras. Ledarskapet måste moderniseras och att 

den gamla skolan av ledarskap inte längre fungerar (Wellton et al, 2017). Samarbete skapar 

inte bara trivsel och motivation utan är också mycket mer effektivt.  
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Anledningen till att det förekommer trakasserier och mobbning i branschen. Är att branschen 

är präglad av en tuff ton i kombination med press och stress men samtliga respondenter är 

överens om att det är fenomen som är på väg ut från branschen i takt med det 

generationsskifte som nu sker. Samtliga respondenter är även eniga om att branschen går i 

rätt riktning, det vill säga att det pennalistiska systemet byts ut mot ett ledarskap där mjuka 

värden prioriteras. Det är en utveckling i rätt riktning, men det kommer att ta tid att förändra 

en kökskultur som har präglas av pennalistiska ledare allt för länge. En respondent säger även 

att han tror att kockbristen har lett till att arbetsplatser har börjat tänka på hur det faktiskt ser 

ut och vad de kan göra för att få personal att stanna längre. Uppsatsförfattarna tolkar det 

också som ett steg i rätt riktning för att minska kockbristen i Sverige.   

 

Respondenterna är eniga om att personer med ledarskapsroller i branschen borde utbilda sig 

inom ledarskap externt. Det skulle vara till stor fördel för branschen då ledarskapet ser 

annorlunda ut i ett restaurangkök jämför med exempelvis kontorsjobb när det egentligen inte 

borde göra det. Det vore bra om köksledare fick en insyn i hur andra ledare inom andra 

branscher jobbar för en god arbetsmiljö och för att skapa både bredd och djup i deras 

ledarkompetens. Externa ledarskapsutbildningar är viktiga för branschens utveckling 

eftersom ledarskapsutvecklingen idag till stor utsträckning sker internt. Detta svarar mot vad 

uppsatsförfattarna anser - restaurangbranschens ledare borde verkligen våga titta på andra 

arbetskulturer och ta lärdom.  

 

Metod- och materialdiskussion  

I detta avsnitt diskuterar uppsatsförfattarna varför vi valde en kvalitativ metod och vad som 

skulle kunna förändras.  

 

Kvalitativ intervju 

Valet att använda sig av en kvalitativ metod självklart från första början. Vi ansåg att de 

frågeställningar vi ville få svar på endast kunde ske med att tillämpa en kvalitativ intervju och 

inte genom kvantitativa metoder, eftersom att en enkät inte ger chansen till djupgående svar 

och mer personliga åsikter. 
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Urvalsprocessen tog tid för att hitta rätt respondenter för syftet. Eftersom syftet med studien 

inkräktar på både deras personliga livsstil men även ifrågasätter restaurangbranschen och just 

deras arbetsplats var det verkligen viktigt att hitta rätt respondenter. Uppsatsförfattarna vill 

tillägga att kravet vi hade på respondenternas erfarenhet var viktig men ännu viktigare var att 

respondenterna skulle vara intresserade, öppna och självkritiska för att få djup insyn i de 

områden som undersöktes samt ge nya reflektioner om kockbristen i Sverige.  

 

Uppsatsförfattarna anser att tillämpa semistrukturerade intervjuer var rätt metod att använda 

och respondenterna har tillfört viktig data för studiens ändamål. En pilotintervju genomfördes 

först som analyserades av oss för att se om någonting hade glömts i intervjun eller om 

respondenten tolkade frågorna på ett sätt vi inte hade tänkt på. Genom detta kunde vi få en 

bättre uppfattning om hur undersökningen skulle gå vidare samt om några strukturella 

förändringar behövdes (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Även fast en pilotstudie genomfördes märktes det att ordningsföljden på frågorna kunde 

ändras under intervjuns gång samt att vissa frågor togs bort för att respondenterna svarade på 

dem. Vi anser att det är ett bra tecken på utformningen av frågorna för att det har väckt 

intresse hos respondenterna att fortsätta prata om ämnet. Intervjuerna genomfördes på lugna 

platser avskilt från deras arbetsplats vilket märktes på deras intresse för ämnena som togs 

upp. Kaijser & Öhlander (2011) förklarar att inspelningsteknik bör väljas utifrån intervjuns 

miljö och stämningen man vill sätta vid intervjutillfällena. Uppsatsförfattarna anser att 

mobiltelefon var mer än tillräckligt för ljudupptagning samt att det passade in på miljön vi 

befann oss i. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) och Adolfsson och Kennes (2013) tabeller för att bearbeta 

data och analys av data har varit underlättande i denna del av studien. Till exempel har det 

varit betydelsefullt vid sökandet efter genomgående teman och underliggande strukturer i 

respondenternas svar.  

 

Vi kontaktade sex personer för intervju, en kunde inte medverka och en valde vi bort på 

grund av inte tillräckligt med intresse för att ge djupa svar. De fyra som valdes vidare för 
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intervju så kunde inte en medverka på grund av sjukdom. Uppsatsförfattarna ansåg att dessa 

tre respondenter var högst lämpade för studien och därmed gjordes inge nytt försök att 

kontakta fler kökschefer. Dock kan man argumentera för vårt medvetna urval kan ha påverkat 

resultatet.  

 

Etisk reflektion om studiens 

genomförande/Forskningsetisk uppföljning 

De fyra etiska kraven har applicerats i studien. Respondenterna har informerats om studiens 

syfte, att deras personliga uppgifter har anonymiserats och den insamlade datan för studiens 

ändamål har behandlats med stor konfidentialitet. Uppsatsförfattarna har enbart tillämpat data 

från respondenterna som givit sitt samtycke. Respektive respondent har även blivit 

informerade över telefon och e-post om hur de kan ta del av studien (se bilaga 1). 

Uppsatsförfattarna vill även tillägga att vi har varit angelägna att tydliggöra för 

respondenterna om vår kännedom inom forskningsetik. Enligt Kaijser & Öhlander (2011) 

skall de insamlade materialet genom till exempel intervjuer inte förvrängs eller bearbetas på 

andra sätt för att kunna passa bättre in på̊ studiens syfte. Detta har uppsatsförfattarna följt 

med god forskningsed och etik.  

     

Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att anställda inom restaurangbranschen tycker att det 

är en tuff bransch med en speciell arbetsmiljö som påverkar yrkesgruppen kockar negativt. 

Problematik kring arbetsmiljö, arbetstider, historisk branschkultur och den ständiga stressen 

som yrket kräver är faktorer som direkt påverkar hur många som söker sig till yrket. Vidare 

kan vi även konstatera att branschens tidigare jargong och arbetssätt är något som successivt 

håller på att bli förlegat.  

 

Idag utgår ledarskapet i branschen från mjuka värden och utvecklande ledarskapsstilar istället 

för det pennalistiska ledarskapet. Uppsatsförfattarna anser slutligen att det krävs att 

arbetsgivare blir mer mån om sina anställda och verkligen tänker på vad för arbetsmiljö och 

arbetskulturen som råder på arbetsplatsen. Samt att kockar måste vara mer kritiska mot 

problem som de utsätts för i yrkesrollen - för att branschen ska fortsätta utvecklas mot en 

bättre framtid.  
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Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens intention är att belysa hur yrkesrollen kock upplever sin arbetsmiljö inom 

restaurangbranschen samt att presentera förslag till förbättring för den rådande kockbristen. 

Denna uppsats är främst till människor som har ett intresse för arbetsmiljöfrågor inom 

restaurangbranschen med fokus på yrkesrollen kock. Vidare kan studien fördjupas på flera 

plan. Det kan föras samtal med restaurangägare, kökschefer eller statliga myndigheter som 

arbetar med arbetsmiljöfrågor. Den kan även användas genomföras genom en större enkät 

med frågor som har utgångspunkt utifrån vårt resultat för att skapa en mer generell bild av 

arbetsförhållanden inom branschen. Vid vidare forskning kan denna studie även vara till hjälp 

för att kunna jämföra ifall andra studenter skulle skriva om något liknande fast med en annan 

teoretisk bakgrund, till exempel demografiska faktorer.  
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Bilaga 1 – Informationsblad 
      

Information om uppsatsprojekt 

Kockens arbetsmiljö - den rådande kockbristen i Sverige 
      

Uppsatsförfattare är Joel Chilo och Måns Jeppsson, studenter vid Restaurang- och 

hotellhögskolan vid Örebro universitet i Grythyttan. Projektet pågår under våren 2018 och 

kommer att resultera i en kandidatuppsats. 

 

Bakgrund till projektet  

Det saknas 5000 st kockar till år 2023 förklarade Visita till SVT i en artikel. För oss var det 

en rubrik som fick oss att reagera och börja fundera varför det finns en kockbrist. 

Restaurangbranschen växer så det knakar men är det verkligen den enda anledning till att det 

saknas kockar? Vi vill inte bara undersöka anledningen till kockbristen utan komma med ett 

resultat som hjälper restaurangbranschen mot rätt riktning.  

    

Syftet med studien är att undersöka hur kockar ser på sin arbetsmiljö inom 

restaurangbranschen samt att föreslå en lösning på den rådande kockbristen i Sverige. 

 

Resultatet av arbetet kommer att publiceras, namn och uppgifter till informanter kommer 

därför anonymiseras.  

     

    

Kontaktuppgifter 

Joel Chilo       Måns Jeppsson 

070-7999796       073-3188432 

joelchilo@hotmail.com     mansjeppsson@hotmail.com 

 

 

  

mailto:joelchilo@hotmail.com
mailto:mansjeppsson@hotmail.com
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Bilaga 2 - Sökmatris 

 

SÖKMATRIS – Examensarbete, MÅ024G. 

Databas: Web of Science 

Tidsperiod: 1995 – 2018 

 

      Datum       Databas       Sökord Antal 

träffar 

U  Urval 1 

     lästa 

     titlar 

U   Urval 2 

     Lästa 

a   abstract 

     Urval 3 

     Lästa 

     artiklar 

i    i full text 

     Urval 4 

     Antal artiklar   

a   använda i  

m  studien 

     202018-

04-30 

      Web of              

Sc  Science 

Restaurant  

 +  Work 

enviroment   

295   5 50      8      3      0 

     22018-04-

03 

Web of 

Science  

     Restaurant +   

W  Work 

     enviroment + 

     chef + mental  

H      health 

     1 1      1 1      1 

    2018-04-03 Web of 

Science 

     Chef + Health       93 93      5 2       2 

   2018-04-03 Web of 

Science 

     Chef+ 

     Mental+ 

     Health 

     8 8      0 0 0    0 

   2018-04-05 Web of 

Science 

     Health + 

   ´ Catering + 

     Industry 

     89 89      7 2       1 

    2018-04-12 Web of 

Science 

     Circadian + 

Health 

     2021   90                       10 1       1 

     2018-04-

10 

      Web of              

Sc  Science 

     Hospitality 

           + 

     Leadership 

256   5     50      8      3       0 

     2018-04-

10 

Web of   

Science 

     Restaurant 

           + 

     Leadership 

            

 

 

94 30 0   5 3       1 
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     2018-04-

10 

Web of 

Science  

      Restaurant 

            + 

      Leadership 

            + 

      Work  

     environment 

     9 9 8 3      2 

   2018-04-19 Web of  

Science 

     Injury 

          + 

     Kitchen 

     208 208 10 2      0 

    2018-04-19 Web of  

Science 

     Kitchen 

          + 

      Risk 

          + 

     Environment 

     186 40 1 0          00 0 

    2018-05-01 Web of 

Science 

     Rituals 

         +  

     Work 

     104      50 1 0 0   0 
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Bilaga 3 – Frågeschema 

 

Inledande frågor 
 

- Hur länge har du arbetat som kock i branschen?  

 

- Hur många olika restauranger har du jobbat på? 

 

- Hur kommer det sig att det blev restaurangbranschen? 

 

- Vad har varit viktigast för dig när du letat efter nya arbetsplatser i branschen? 

- Varför? 

 

 

Arbetsmiljö 
 

- Vad är en bra arbetsmiljö för dig? 

 

- Vad gör en bra arbetsmiljö? 

 

- Vad tycker du om din arbetsmiljö? (Om hen jobbar) 

 

- Har du möjlighet att påverka din arbetsmiljö? 

 

- Som anställd i ett restaurangkök, ser du några risker med den psykiska samt fysiska 

arbetsmiljön? 

 

- Studier visar att kockars arbetsmiljö med inandning av rök och dyl leder till att 

yrkesgruppen kockar löper större risk för vissa arbetsrelaterade skador och 

sjukdomar än andra yrkesgrupper. Hur ser du på det? Visste du om det?  

 

- Hur ser du på skador i ett restaurangkök? 

 

- Tror du yrkesrollen kock påverkar hur man ser på skador på jobbet? 

 

- Tror du kockar generellt är mer villiga att utföra krävande arbete? 

 

- Varför tror du inte att kockars arbetsmiljö med hög skaderisk och tuff miljö diskuteras 

mer? 

 

- Finns det någon gång du tycker att toleransen/acceptansen för skador eller andra 

fenomen är högre än andra tillfällen? 

 
- Tror du att mobbning är vanligare i restaurangbranschen än i andra branscher? 

 

- Tror du mobbning och verbala trakasserier är förekommande i branschen? 
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Stress 
 

- Är det stressigt att arbeta i ett professionellt kök? 

- Hur gör du för att lugna nerverna efter ett stressigt arbetspass? 

 

- Tror du alkohol eller andra droger är ett vanligt medel inom branschen för att klara 

av den stressiga arbetsmiljön? 

 

- Tror du missbruk av alkohol och andra droger är vanligare i restaurangbranschen än 

andra branscher? 

 

- Tror du acceptansen för alkohol och andra droger är högre i restaurangbranschen än 

i andra branscher? 

 

 

Dygnsrytm och matvanor 
 

- Hur påverkas du av arbetstiderna på ditt jobb? 

 

- Påverkas dina möjligheter till att umgås med familj och vänner? 

 

- Tror du att skiftarbete påverkar på lång sikt? 

 

- Påverkar arbete inom restaurangbranschen dina matvanor? 

 

- Äter du bättre eller sämre mat när du är på jobbet kontra hemma? 

 

- Är måltiderna på din arbetsplats viktiga för dig? 

 

 

Ledarskap 
 

- Vad är en bra ledare i ett kök enligt dig? 

 

- Är det viktigt med en ledarskapsmässigt bra chef på en arbetsplats för att du ska 

trivas? 

 

- Påverkar kökschefen arbetsmiljön på arbetsplatsen? 

 

- Har kökschefer(andra chefer) en viktig roll i utformandet av den arbetsmiljö som 

råder på arbetsplatsen? 

 

- Tror du branschen skulle ''må bättre'' av att personer i branschen med chefsroller 

utbildade sig i ledarskap externt?  

 

     
           


