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SAMMANFATTNING          

Våld i arbetslivet är ett samhällsproblem som har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. 

Människan spenderar stor del av sin vakna del på arbetet och upplevs våld i arbetslivet kan 

det få förödande effekt på en människas livskvalitet. I denna intervjustudie fokuseras 

klientrelaterat våld där arbetsgruppen är restaurangarbetare som jobbar i yttre tjänst med 

gästkontakt. Det är en grupp som väldigt få studier är baserade på trots att de i sitt yrke har 

flera riskfaktorer till våld i arbetslivet såsom alkohol, sena nätter och gästhantering. 

Studiens syfte är att ta reda på vad de anställda som intervjuas anser vara våld på deras 

arbetsplats och hur det kan se ut men även vad det kan finnas för orsaker till våld på deras 

arbetsplats. Forskaren i denna studie har en egen förförståelse då denna har jobbat själv i 

restaurangbranschen i 15 år vilket kan vara både till en nackdel och fördel i studien. Nackdel 

så tillvida att forskaren kan tolka in sina egna erfarenheter och en fördel kan vara att 

respondenterna kan känna sig bekväma med en forskare som kommer från samma bakgrund. 

Som tidigare forskning tas K. Jerres studie om det ökade våldet i arbetslivet är en följd av 

förändrade arbetsförhållanden. K. Jerre tar upp att vissa egenskaper i ett yrke är tydliga 

riskfaktorer till att utsättas för våld i arbetslivet såsom direktkontakt med klient, kund- 

och/eller patienter och kvälls/natt och skiftarbeten vilket restaurangarbetare oftast har. 

Tidigare forskning har även påvisat ett samband mellan alkohol och våldsbrott men det finns 

även studier som säger att det inte går att dra ett sådant samband. En alternativ förklaring kan 

vara Timeoutteorin där dryckeskontexten blir en situation där normala normer skiftas till ett 

mer tillåtande normsystem. Andra teorier som diskuteras i denna studie är copingstrategier, 

coola offersyndrom och maktpositioner. 

 Det är en kvalitativ intervjustudie med konstuktionistisk utgångspunkt. Tre fokusgrupper 

användes med tre respondenter i vardera där urvalet av respondenterna var ett 

bekvämlighetsurval. Intervjuerna genomfördes ostrukturerat, dock med en intervjuguide. 

Resultatet visade att respondenterna ansåg att psykiskt våld var det mest förkommande och att 

attityderna liknade M. Åkerströms coola offersyndrom. Analysen visar på ett krogens 

timeoutteori då inte bara gäster agerar annorlunda utan även personalen i ett alternativt 

normsystem inom krogens väggar. Det står klart att detta är en negligerad grupp i 

samhällsdebatten som behöver mer forskning och uppmärksamhet. 
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INLEDNING 

Våld i arbetslivet är ett samhällsproblem som har ökat i intresse mycket de senaste åren som 

uppmärksammats bl.a. genom ökade studier och artiklar inom ämnet
1
. Ämnet är ett brett 

problem i samhället då människor spenderar en stor del av sin vakna tid på sitt jobb. Att 

utsättas för våld på sin arbetsplats kan ha en förödande effekt för ens livskvalitet såsom 

depression, rädsla och andra fysiska och psykiska besvär.
2
 Hur definieras då våld i 

arbetslivet? Enligt Chappell och Di Martino lades ett förslag av ILO
3
 2003 att våld i 

arbetslivet innefattar: ”Any action, incident or behavior that departs from reasonable conduct 

in which a person is assaulted, threatened, harmed, injured in the course of, or as a direct 

result of, his or her work.”
4
 

Våld i arbetslivet kan delas upp i flera delar, våld inom arbetet såsom kollegor emellan, 

arbetsgivare mot personal eller klientelrelaterat våld mot människor i sin yrkesroll. I denna 

studie fokuseras klientrelaterat våld. Många arbeten som är klientrelaterade har ökade 

riskfaktorer pga. hantering med andra människor, pengar och droger vilket kan skapa 

konflikter. Inom den allmänna sektorn står poliser, vårdpersonal och socialsekreterare som de 

med högst riskfaktorer medans i den privata sektorn står handel (butiker, affärer och kiosker) 

och turistnäring (hotell) och restauranger för arbeten med höga riskfaktorer.
5
 

Många personer som är alkoholpåverkade i trånga varma lokaler kan vara en utlösande faktor 

för konfrontationer. Personal som arbetar inom nöjeslokaler kan lätt hamna i konfrontation 

med gäster som är berusade och har någon form av missnöje med t ex service eller tillsägelser 

av personal som försöker upprätta någon form av ordning och även vid nekelse till ytterligare 

alkoholförtäring. Dessutom kan personal som ingriper i bråk gäster emellan riskera att själva 

utsättas för våldshandling.
6
 En annan aspekt är gästers förväntan på service på restaurang och 

nattklubb. De besöker restauranger för att bli servade och att få en upplevelse och uppfyller 

inte upplevelsen gästens förväntan kan missnöje uppstå och därefter konflikter, oftast med den 

som är närmast till hands vilket är servitrisen eller bartendern.
7
  

                                                           
 
1
 P. Waddington et al. (2005) s.1 

2
 E. Viitasara (2004) s.9 

3
 International Labour Organisation. FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Se litteraturlista 

för länk. 
4
 D. Chappelle & V. Di Martino (2006) s.30 

5
 P. Waddington et al.(2005) s.3 

6
 B. Nenzen (1997) s.4   

7
 D.Chappell & V. Di Martino (2006) s.79 
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Avgränsning och problemformulering 

Många senare studier som har innefattat våld i arbetslivet har varit inriktade på poliser, all 

sorts vårdpersonal, och handel. Dock har många studier som gjorts på våld i arbetslivet tagit 

upp att restaurang/nattklubbsanställda tillhör en av högriskgrupperna så finns det ändå få 

studier om den gruppen. Därför har jag valt att belysa en grupp som jobbar och lever i en 

miljö som har många komponenter till att vara en högriskgrupp som alkohol, sena nätter och 

hög gästhantering. Min hypotes är att de utsätts för kränkningar och hot och även sexuella 

trakasserier på arbetet men att den allmänna uppfattningen att det skulle vara våld i arbetslivet 

bagaliseras och banaliseras som någon form av copingstrategi i likhet med Malin Åkerströms 

”coola offer” fenomen där offren i hennes studie inte positionerade sig som offer.
8
 

Forskarens roll 

Jag som forskare har en förförståelse i branschen då jag själv har jobbat 15 år både som 

blackjackdealer, bartender och servitris vilket gör att jag utgår från egna erfarenheter i denna 

studie. Jag har själv upplevt hot, sexuella trakasserier och obehagliga konflikter med gäster 

som har varit berusade på lokal. Jag har även sett andra kollegor utsättas för liknande 

erfarenheter. Detta innebär att jag har en insyn i restaurangbranschen som andra forskare som 

inte jobbat i branschen skulle ha. Detta kan vara både till nackdel och fördel i denna studie. 

Nackdel till så tillvida att jag som forskare kan lägga för stor vikt vid min egen förförståelse 

och tolka egna känslor och attityder i forskningsprocessen istället för att tolka mina 

respondenters känslor. Som fördel kan tänkas att jag som forskare och restaurangarbetare kan 

få de intervjuade att snabbt slappna av och komma in på djupet om deras arbetssituation och 

erfarenheter då de vet att jag kommer från samma bakgrund och har en förförståelse om deras 

värld. Det kan innebära att de intervjuade känner sig bekväma med mig som forskare och 

kanske tar upp händelser som annars inte kommit upp till ytan under denna korta studie.
9
 

Definitioner  

Våld i arbetslivet är svårt att definiera då det inte finns någon exakt konkret mall vad våld i 

arbetslivet är. I inledningen använde jag mig av ILO:s stadga för vad som är våld i arbetslivet 

men jag vill även tillägga ytterligare variationer. Även beteenden som verbala kränkningar till 

fysiska/ psykiska sexuella trakasserier till aggression som enligt Whittington (2002) klassas 

                                                           
8
 M. Åkerström (2007) S.429 

9
 V. Wibäck (2010) s.84 
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som det beteende som direkt önskar skada någon annan människa som vill undvika sådant 

beteende.
10

 Dessutom uppfattas våld av olika personer i olika situationer beroende på 

personlighet, kontext, egna förförståelser, och medel för hantering av våld. Det kan innebära 

att våld enligt en person inte behöver betyda våld enligt en annan
11

. Våld kan således 

uppfattas subjektivt av brottsoffren därav att jag låter mina respondenter själva definiera vad 

som är våld i arbetslivet på deras arbetsplats.  

 Brottsoffer är någon som blivit utsatt för brott av något slag. Det kan även innefatta anhöriga 

till personer som blivit utsatt men ett brottsoffer kan också vara på en generell basis såsom 

samhället som brottsoffer.
12

 Den här studien riktar sig framför allt mot personal som 

brottsoffer och gäster som förövare men jag vill även inflika att våldssituationer mellan gäst 

och personal kan vara det motsatta. Ett exempel skulle kunna vara att en bartender eller servis 

serverar ytterligare alkohol till en gäst som uppenbarligen inte kan hantera mer alkohol och 

därmed förmågan att ta hand om sig själv. Det är heller inte ovanligt att brottsoffer och 

förövare kan skifta rollerna emellan eller att båda rollerna infinner sig i en och samma 

person.
13

 Men för att avgränsa den här studien har jag valt att ej ta upp även sådana aspekter 

trots att det hade varit en mycket intressant vinkling. 

SYFTE 

I denna studie har jag som utgångspunkt att i restaurangmiljö kan det uppstå många konflikter 

bland annat på grund utav alkohol eller gästers förväntningar och krav. Dessutom har 

restaurangmiljön oftast dåligt med plats, är högljudd och många människor under samma tak 

vilket också ökar risken för frustration och konflikter. Mitt syfte är att ta reda på vad de 

anställda som intervjuas uppfattar vara våld på krogen och hur de hanterar dessa men även 

vad de har för attityder till våld på arbetsplatsen. Jag vänder mig till personal som har yttre 

tjänst med gästkontakt som hovmästare/mästarinna, servitörer/servitriser och bartendrar 

eftersom det är framförallt de som är i riskzonen för att utsättas för någon form av våld. 

 

 

                                                           
10

 P. Waddington et al.(2005) s.10 
11

 E. Viitasara (2004) s.13 
12

 R.A Jerin & L.J Moriarty (2010) s.1f 
13

M. Åkerström (2007) s.429 
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Frågeställningar 

-Vad uppfattar de restaurang personal  som intervjuas vara våld i arbetslivet? 

-Hur hanterar de konflikter som uppstår?  

-Vad anser de kan finnas för orsaker till det? 

-Vilka konsekvenser av konflikter kan det bli? Vilka åtgärder tas i så fall? 

-Vilka attityder till våld i arbetslivet finns hos restaurangpersonalen som intervjuas? 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Kristina Jerre skrev en studie utifrån de svenska arbetsmiljöundersökningarna där fokusen låg 

på om det ökade våldet i arbetslivet är en följd av förändrade arbetsförhållanden. Studien 

påpekar vikten av att undersöka och problematisera våld i arbetslivet som samhällsfenomen. 

K. Jerre tar upp vissa egenskaper i yrke som är tydliga riskfaktorer till att utsättas för våld i 

arbetslivet såsom direktkontakt med klient, kund- och/eller patienter och kvälls/natt och 

skiftarbeten.
14

 Även arbetsmiljömässiga faktorer som hög belastning, tunga lyft, dålig 

belysning och buller kan öka risken för våld i arbetslivet. Psykosociala arbetsmiljön innehåller 

också riskfaktorer, däribland stress, låg självkontroll och bristande socialt stöd. Låg kontroll i 

den bemärkelsen att ha små möjligheter att påverka sin situation, bristande kunskap men även 

att ha lite erfarenhet. Även osäkerhet vid tillfällig anställning eller möjlighet till en annan 

anställning kan skapa känslan av låg kontroll. Dessutom visar att en alldeles för hög 

arbetsbörda kan öka stress vilket kan påverka personal negativ genom att tempot saktas ner 

vilket kan generera misstag. Detta kan leda till missnöje hos gäster.
15

 I Jerres studie 

analyserade hon bl.a. yrkesgrupper som Vård, Social och Omsorg, Skola och Handel där 

tidigare studier har påvisat att de grupperna utgör högriskgrupperna. I sin studie om ökat våld 

i arbetslivet ses ett samband mellan riskfaktorer och högriskgrupper.
16

 

Restaurangbranschen har en hög stress nivå. Det är ofta högt tempo med många gäster som 

ska betjänas samtidigt som du ska vara serviceminded. Då arbetsbördan kan vara hög och 

tung finns det risk för otillräcklighet vilket sänker den egna kontrollen. En annan aspekt är att 

                                                           
14

 K.Jerre  (2009) s.4 
15

 K. Jerre (2009) s.5 
16

 K. Jerre (2009) s.2 
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många anställningar i branschen bygger på ”vid behovsanställning” eller tillfällig anställning 

som vid säsong vilket kan medföra osäkerhet och låg självkontroll.
17

  

Alkohol och timeouteffekt 

 Denna studie är koncentrerad på det våld som kan uppstå i nöjeslivets lokaler. Bara i 

Stockholm har utskänkningstillstånd för restauranger och nattklubbar ökat markant i antal 

vilket ökat tillgängligheten och nöjeskulturen.
18

 Ett rimlig antagande är att de flesta 

människor som besöker restauranger och nattklubbar konsumerar alkohol i samband med 

besöket. Flera studier visar på att alkoholkonsumtion och våldsbrott har stark korrelation till 

varandra
19

 och att restauranger som tidigare framför allt varit matställen har förändrats i takt 

med offentlig alkoholkultur till att fungera mer som dryckesställen.
20

 Både svenska och 

utländska studier visar att åtminstone vart tionde våldsbrott sker i nöjeslokal.
21

 Det är dock 

viktigt att komma ihåg att den större delen av alkoholkonsumtionstillfällen inte resulterar i 

våldsbrott, men att risken ökar i samband med hög alkoholförtäring och konfrontationer med 

andra. 

Alkohol påverkar kroppen både positivt och negativt. Små mängder kan leda till välbehag och 

stimulans och upplevelsen att hämningarna släpper men vid ökad konsumtion försämras 

omdömet, reaktionsförmågan och känslolivet.
22

 Med tanke på att känslor och självkontroll 

försämras i takt med konsumtion är aggression och våld ofta kopplad till alkohol. Alkohol kan 

även leda till alcohol myopia vilket är ett tillstånd där tankarna endast fungerar kortsiktigt och 

oförmögen att ta in så mycket information runt omkring som i nyktert tillstånd. Detta kan leda 

till förlorad förmåga till att se konsekvenser av sitt handlande och som i sin tur leder till 

handlingar som annars aldrig hade skett. 
23

 

Experimentella studier har visat ökad aggression vid onykterhet och tidsserier har visat ett 

positivt samband mellan alkoholkonsumtion och rapporterade våldshandlingar.
24

 Dock visar 

även experimentella studier att alkoholintag och våld vanligen inte sker utan provokation och 

andra analyser av tidserier argumenterar för andra bakomliggande variabler eller inga alls 

                                                           
17

 Detta påstående bygger på min egen erfarenhet. 
18

 M. Abrahamsson (1999) s.2 
19

 H. von Hofer (2008) s.22 
20

 M. Abrahamsson (1999) s.3 
21

 P-O Wikström (1987) s.5 
22

 http://www.alkoholprofilen.se/#0 
23

 M. Passer et al. (2009) s.262 
24

 L. Lenke. (2009) s.17 
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mellan våldsbrott och alkohol. Detta har medfört att forskare drar olika slutsatser huruvida 

alkohol och våld har ett kausalt samband. En ståndpunkt är att det går att söka samband 

mellan alkohol och våld men bara i vissa situationer och av vissa människor.
25

  

K.Tryggvesson tar upp MacAndrew och Edgertons alternativa förklaring till alkohol och våld 

som var att sambandet inte bara kunde förklaras genom den farmakologiska effekten utan att 

även den kulturella normen måste beaktas. De argumenterade för att många samhällen har 

konstruerat en timeoutsituation rörande dryckeskonsumtionen. Med det menas att 

dryckeskontexten blir en situation där normala normer skiftas till ett mer tillåtande 

normsystem.
26

 Beteende som normalt inte accepteras i nyktert tillstånd kan ses mindre 

allvarliga eller till och med inte alls. Våld eller andra förseelser blir bortförklarade med 

alkoholens effekter som en ursäkt. På så sett har samhället skapat ett alternativt normsystem 

som gäller vid ett onyktert tillstånd än vid ett nyktert tillstånd vilket kan leda till att 

handlingar genomförda i dryckestillstånd blir acceptabla i det alternativa normsystemet i 

samhället.
27

 MacAndrew och Edgerton argumenterar för att detta styrks med att det 

fortfarande finns vissa normer och handlingar som aldrig bryts även under influens av alkohol 

vilket kan fungera som en indikator på att människor inte tappar all kontroll vid förtäring av 

alkohol.
28

 

K. Tryggvesson utförde en studie med timeout teorin som utgångspunkt där han använde sig 

av 1004st unga vuxna mellan 16 och 25 år genom telefonintervjuer där han bl.a. sökte 

attityder om ursäkten av alkohol som en länk mellan våld och alkohol. Tryggvesson fann att 

det fanns en möjlighet till samband med ursäkt som länk mellan våld och alkohol men bara 

under vissa omständigheter. En orsak kunde vara att de inte kunde mäta de kontextuella 

faktorerna.
29

  

Coola offer   

M. Åkerström använder uttrycket coola offer i sin studie av unga mäns balansering av 

brottsofferidentitering. Med det menas att människor som utsatts för våld inte alltid ser sig 

själva som brottsoffer. Vissa forskare menar att i vissa sociala kontexter avskrivs helt den 

                                                           
25

 K. Tryggvesson (2005)  s.5 
26

 K.Tryggvesson (2005) s.179 
27

 K. Tryggvesson (2005) s.11f 
28

 K.Tryggvesson (2005) s.152 
29

 K. Tryggvesson (2005) s.190 
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egna rollen som ”offer” eller så sker en modifiering av den.
30

 Paralleller kan dras till den 

feministiskt poststrukturella subjektivitetsteorin som använder sig av multipla subjektiviter.  

Med det menas att ”varje unikt subjekt kan förhålla sig på olika sätt till en situation, beroende 

på vilka diskurser som för tillfället är mest dominerande och på vilket sätt de refererar till 

varandra”. Det innebär att en individ kan skapa sig olika sätt att vara och förhålla sig till i 

olika situationer.
31

 I M. Åkerströms studie positionerar sig inte männen som offer utan mer i 

rollen av man där manlighet förknippas med styrka och handlingskraft till skillnad från offer 

som är synonymt med svaghet och passivitet när de pratar om våld därav uttrycket ”coola 

offer”
32

 En teoretisk ansats i denna studie är därför att människor som jobbar med service i 

restaurangbranschen inte ser sig själva som brottsoffer då rollen som restaurangarbetare med 

kunskap inom mat och dryck där servicen innebär att gästen ska få en bra upplevelse krockar 

med rollen som brottsoffer. Positionera sig som coolt offer kan innebära undanträngning och 

dålig bearbetning av negativa känslor och frustrationer som i sin tur kan leda till stress och 

depression. Detta kan klassas som en emotionsfokuserad copingstrategi.
33

 

I psykologin delas copingstrategier av negativ stress upp i tre stora delar, problemfokuserad 

coping, emotionsfokuserad coping och söka social support. Problemfokuserad copingstrategi 

innebär att en människa aktivt försöker konfrontera och lösa problemen direkt de uppstår i 

försök att förändra situationen så att stressen kan minskas. Emotionella copingstrategier 

handlar om att hantera känslor. En person kan hantera stressiga, obehagliga situationer genom 

att förneka att de finns eller undvika/acceptera de situationer som genererar stress. Den tredje 

och sista strategin går ut på att söka hjälp och stöd från andra som ett steg till ett bättre 

välbefinnande. De copingstrategier som visats sig fungera bäst i studier utförda i USA är 

problemfokuserad coping och att söka social support.
34

 

Maktpositioner 

Messerschmidts teori handlar om att relationerna mellan människor styrs av maktförhållanden 

och över/underordningspositioner dvs. relationer mellan kön, genus och sociala klasser. Den 

som har högst rangordning är den vite överklassmannen som kan utöva makt över de lägre i 

rangordningen såsom kvinnor och andra män (t.ex. färgade eller homosexuella män). Det är 

                                                           
30

 M. Åkerström (2007) s.428 
31

 H.L.Taguchi (2006) s.111 
32

 M. Åkerström (2007) s.430 
33

 M. Passer et al. (2009) s.738 
34

 M. Passer et al. (2009) s.737f 
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dessa strukturer som styr individers sociala aktioner och konstruktioner i samhället.
35

 Våld på 

krogen skulle då kunna förklaras med den sociala hierarkin mellan gäst och servitris/servitör. 

Gästen besöker restaurangen för att bli serverad och behagad vilket kan medföra att gästen 

kan utöva makt över den som serverar. Gästen bestämmer vad den vill ha, hur den vill ha den 

och när den vill ha den. Det är upp till serveringspersonalen att uppfylla gästens önskan. 

Konflikter kan då uppstå om personalen behöver disciplinera gästen t.ex. för ljudvolym eller 

konsumtion av alkohol, vilket kan förskjuta maktbalansen över till personalen. I försök att 

återta makten från personalen kan det uppstå konflikter.  

METOD 

Vetenskapsmetod 

Jag har valt en kvalitativ studie om restauranganställdas upplevelse om våld i arbetslivet och 

vill ta reda på hur de upplever sin arbetssituation och deras relation till den och inte en 

objektiv syn som att försöka beskriva hur det egentligen är. Därför antar jag den postmoderna 

utgångspunkten konstruktionism där verkligheten består av personalens uppfattningar av den. 

Det jag söker är intervjupersonernas upplevda erfarenheter och nyanserade beskrivningar av 

specifika situationer och handlingsfrekvenser av intervjupersonerna. Det konstruktionistiska 

perspektivet beskrivs i Frågor, fält och filter av Rytterbro: 

”ur ett konstruktivistiskt perspektiv brukar således inte den egentliga innebörden av ett 

fenomen eller ett begrepp fastställas på så sätt att metod och analys kommer fram till det 

riktiga eller sanna svaret på frågan om vad innebörden av ett begrepp eller ett fenomen 

egentligen består i eller kännetecknas av. Synen på språk som ett sätt att konstruera 

saker och ting och språk som handlingar gör att der är beskrivningarna av fenomen, 

betraktade som definitionsprocesser, som utgör studieobjekt i analysen”
36

 

Denna kunskapssyn kan karaktäriseras som om forskaren är en resenär genom ett landskap 

med endast en grov karta till hands vilket resenären inleder samtal med dem han/hon möter 

som tillsammans utforskar forskningslandskapet.
37

 Samtalspersonerna är således i det här 

fallet restaurang personal och deras upplevelser, definitioner och attityder som hamnar i 

fokus. Det är med denna fenomenologiska angreppssätt jag söker beskriva och förstå 

meningen hos temat våld i arbetslivet ur respondenternas synvinkel.   
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Intervjumetod 

Intervjumetoden som har valts är intervjuer i fokusgrupper då det tidigare har använts i 

sammanhang som innefattat forskning om känsliga ämnen inom samhällsvetenskapen och 

som visats sig fungera väl.
38

 Ett skäl att fokusgrupper fungerat så bra är att deltagarna kan 

välja hur de önskar diskutera över ämnet som är valt och på så sätt vara personliga eller 

diskutera mer generellt över det valda ämnet. Ett annat skäl är att deltagarna kan söka stöd av 

varandra under själva intervjun då alla deltagarna är valda utifrån samma bakgrund och 

därmed öka kommunikationen dem emellan
39

. Genom valet av fokusgrupper möjliggörs att 

intervjun kan hållas relativt ostrukturerad eftersom att kunskapen frambringas tillsammans. 

Intervjuerna spelades in med en diktafon som jag senare transkriberade valda delar som jag 

fann intressanta och som hade hög relevans för studien. Ett problem med transkribering är att 

tolkningar av kroppsspråk och undermeningar kan försvinna i processen men en fördel kan 

vara att det kan komma fram information som inte noterades under själva intervjun. 

Utsatthet är ett känsligt ämne och genom att vara flera deltagare kan det bli bekvämare att tala 

om det. Eftersom jag inte var intresserad av endast en persons upplevelser utan ville ha flera 

personers gemensamma, kulturellt förankrade föreställningar och attityder om ämnet så 

fungerade fokusgrupper som ett bra forum istället för t.ex. intervjuer med nyckelinformanter. 

En annan viktig del i valet av fokusgrupper var att deltagarna själva kunde lyfta fram 

relevanta, intressanta aspekter och frågeställningar till varandra som kunde ha lett deltagarna 

till reflektion och eftertanke vilket hade genererat förhöjd kunskapsproduktion.
40

 I denna 

studie hade tre fokusgrupper med tre deltagare valts för att förhindra risken att intervjuaren 

tappade kontrollen om det funnits för många deltagare med åsikter. Dessutom föreslås mindre 

grupper när ämnet är kontroversiellt och specifikt som i det här fallet tal om egen och andras 

utsatthet vilket hade kunnat medföra obekvämhet i större grupper.
41

 En annan aspekt är att vid 

en triad (tre personer) kan känslan av inflytande och samhörighet lättare infinna sig än i större 

grupper där det är svårare att komma till tals då anonymitet och främlingskänsla kan uppstå.
42

   

Platserna som intervjuerna genomfördes i utspelades sig på någon tom restaurang då det är 

rimligt att fokusgrupper fungerar bättre i en naturlig miljö. Detta för att inte deltagarna ska 
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riskera känna sig hämmade eller obekväma vilket kan vara fallet i en främmande miljö.
43

 Det 

var det lättare för forskaren i det här fallet att åka till respondenternas arbetsplatser och hålla 

intervjuerna där då det sparade tid för deltagarna som jobbade under en av årets mest hektiska 

tid (december månad). Av samma anledning var det svårt att få deltagare till studien om inte 

den genomfördes under deras villkor. Viktigt i fokusgrupper var även urvalet då den ska 

spegla studien i sig och dess produktion.  

Jag hade informerat intervjudeltagarna innan vad studien skulle handla om och till en början 

var det en viss tvekan om huruvida de skulle vara med eller inte. De flesta ansågs sig 

nämligen inte själva ha varit utsatta för någon form av våld på jobbet men att de visste flera 

andra som hade varit med om det. Det var när jag förtydligade att jag var intresserad av deras 

uppfattningar och attityder om våld i arbetslivet som låg i fokus och att detta endast var en 

diskussion om ämnet i sig som de ville ställa upp. Kanske för att människor rent allmänt inte 

alltid ser sig själva som offer och avvisar sin eventuella offerroll till förmån för identiteten 

som kompetent yrkesmänniska i likhet med fallet av sjukvårdspersonal till äldre som avvisade 

ordet våld beträffande den fysiska aggression patienterna riktade mot dem.
44

 

Urval  

Strategin för att få ett urval som passade denna kvalitativa forskningstudie var ett 

bekvämlighetsurval av den första gruppen, därefter snöbollsurval av de andra grupperna. 

Bekvämlighetsurval menas med att forskaren använder sig av personer som är lättast 

tillgängliga för forskaren som i det här fallet är tidigare kollegor till forskaren i 

restaurangbranschen.
45

 Visserligen kan inte ett sådant urval generaliseras till hela 

populationen av restaurangarbetare men denna form av urval lämpar sig ändå bra i den 

kvalitativa forskningsprocessen eftersom jag sökte en viss erfarenhet och upplevelser i 

branschen.
46

 Med snöbollsurvalet menas att forskaren använder sig av det första 

bekvämlighetsurvalet som sedan tipsar om andra deltagare till studien.
47

 Forskaren kan på så 

vis spara tid men även att det kan vara svårt att annars få tag i villiga deltagare. Genom att 

göra ett bekvämlighetsurval med den första gruppen som sedan får tipsa om andra deltagare 

som kan tänkas är villiga att föra diskussioner om våld i arbetslivet i krogbranschen hoppades 
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jag undvika respondenter som var tidigare kända för mig i min tidigare yrkesroll som 

restaurangarbetare och därmed mer påverkbara i processen. Den första fokusgruppen fick 

även fungera som pilotstudie inför de andra intervjuerna men togs inte bort i studiens helhet 

då denna i sig fungerade som en kunskapsproduktion i studien. 

Genomförande av intervjuerna 

Resultatet av alla tre intervjuer kommer inte att redovisas här då det skulle ta för mycket plats 

i anspråk utan endast valda delar. Intervjuguiden består av tre stora huvudfrågor/teman varpå 

varje huvudfråga innehåller delfrågor. Under själva intervjuerna diskuterades inte frågorna i 

den kronologiska ordning som står i guiden men redovisas i resultatet efter den ordningen. De 

tre huvudfrågor som användes under intervjuerna var:
48

 

 Vad är våld på krogen? 

 Orsaker till våld på krogen? 

 Åtgärder? 

Första intervjugruppen kommer att benämnas med fingerade namn som börjar på A medans 

den andra intervjugruppens fingerade namn börjar på B och den sista gruppen börjar på C. 

Intervjuaren benämns med ett stort I. Detta för att hålla deltagarnas anonymitet men att det 

ändå ska kunna framgå vilka och i vilken grupp citatet kommer ifrån. Jag kommer inte att 

redovisa grupperna för sig utan fokuserar på frågorna vilket medför att jag använder mig av 

alla grupperna när det gäller vad som sagts som svar frågan. 

När någon citeras skrivs detta kursivt medans intervjuaren skrivs i normaltext med ett I: 

framför. Om flera punkter följs av varandra i citatet betyder det att en konstpaus har uppstått. 

När en respondent har nämnt en restaurang vid namn benämns den med xxx för att skydda 

restaurangen. (Även om det är gästen på restaurangen som står i fokus och inte restaurangen i 

sig.)  Talar deltagarna samtidigt skrivs detta med fet stil. 

Jag använde mig av en intervjuguide som stöd i intervjuerna men det var dock inte säkert att 

jag använde mig av alla frågor eller i den ordning som står i guiden. Detta berodde på att jag 

ville hålla diskussionen flytande med få avbrott vilket gjorde att min roll som forskare var att 

endast se till att diskussionen hölls inom ramen för frågeställningarna. Detta innebar att jag 
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anpassade mina frågor under intervjuns förlopp. I övrigt förhöll jag mig som forskare passiv 

men som en aktiv lyssnare och lät respondenterna stå för diskussionen. 

Validitet och Reliabilitet 

I en vetenskaplig undersökning ställs frågan om validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 

”undersökningen undersöker vad den försöker undersöka.”
49

 Jag har använt mig av 

respondenter som jobbat flera år i branschen (lägsta period var 8 år) vilket kan styrka 

rimligheten hos det som sägs av deltagarna. Skillnad hade det varit om jag hade använt mig av 

personer som endast hade jobbat under en kort period vilket hade dragit ner studiens validitet 

då de rimligtvis inte har den erfarenheten jag eftersträvar för att kunna uttala sig om hur våld 

på krogen kan se ut. En annan validitetsfråga som kan uppstå i konstruktionistiska studier är 

hur forskaren tolkar resultaten. Då jag är en oerfaren forskare kan jag göra nybörjarfel som 

kanske inte hade skett om jag hade haft mer erfarenhet. Detta kan sänka riktigheten i mina 

tolkningar men det som jag har till fördel i denna studie är min egen erfarenhet i branschen. 

Det leder förhoppningsvis till att jag som forskare kan tolka språk och aspekter inom 

krogkulturen som en forskare som saknar insyn kan göra. 

Reliabilitet eller pålitlighet som det kallas inom kvalitativ forskning innebär att man som 

forskare ska anta ett granskande synsätt. Det vill säga att alla faser i forskningsprocessen 

säkerhetsställs och att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av den. En teknik 

kan vara att använda sig av kontrollanter under processens gång som kan granska studiens 

noggrannhet och bedöma studiens berättigande.
50

  

När det gäller generaliserbarhet, det vill säga om attityder och uppfattningar som kommer 

fram under studien kan appliceras generellt på andra människor. Då kvalitativa forskare går 

mer in på djupet om något ämne och använder sig av få personer om ett subjektivt ämne kan 

det inte generaliseras vidare till andra då de kan ha en helt annan uppfattning och attityd i 

samma kontext. Det som möjligtvis kan tala för generalisering (i alla fall inom restaurangfolk) 

är att de tolv personer som medverkade verkade ha liknande uppfattningar och attityder 

angående våld i arbetslivet på krogen.   
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Etik 

Studien ämnar följa vetenskapsrådets direktioner för förfarande inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning på så vis att forskaren beaktade de fyra huvuddirektiven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Intervjudeltagarna fick reda på innan studiens intervju vad denna kom att handla om och de 

fick själva välja om de ville deltaga eller inte. De blev även informerade att de kunde om så 

önskades avbryta intervjun när som helst under intervjun. Deltagarnas namn och uppgifter 

hanterades bara av forskaren och det enda som kommer att framgå i studien är deltagarnas 

kön och erfarenhet i branschen. Vad gäller nyttjandekravet kommer deltagarnas diskussioner 

och vad som sägs där användas enbart i denna studie och transkribering och eventuella 

tolkningar gjordes av forskaren själv i denna studie. Deltagarna kommer även att erbjudas läsa 

slutprodukten innan inlämning till examinator.
51

 

RESULTAT OCH ANALYS 

Deltagarna var åtta kvinnor och en man som har jobbat som lägst åtta år och som mest tjugo 

år i branschen. Flera av deltagarna har alternerat mellan flera yrken under samma bransch 

såsom t.ex. bartender, hovmästare och servitris. Alla deltagarna har framförallt arbetat inom 

Stockholms stads restauranger vilket innebär att synen på våld inte kan tillskrivas 

restaurangarbetare ute i övriga landet då mentaliteten kan vara olika per region. Det var bara 

en man som deltog i studien och detta berodde på tillgängligheten och svårigheten att få fler 

män att delta i studien. Det hade dock varit önskvärt att det deltog fler män då attityder mellan 

kön hade varit en intressant aspekt. 

Jag vill påpeka det självklara att de flesta gäster inte beter sig illa på krogen utan att det är en 

liten del av dem och det är dem som vi talat om här. Däremot hävdar nästan alla 

intervjudeltagare att konflikter med gäster är vanligare än människor i allmänhet tror men min 

uppfattning är att de som jobbar med det inte vill kännas vid eller tala om det eftersom det kan 

skada deras professionalism eller självförtroende.  

Jag redovisar resultaten med många citat från deltagarna från de tre huvudfrågorna. Jag 

använder mig av underteman för att lättare kunna följa med i de teoretiska tolkningarna och 

ansatserna. Även underrubrikerna skrivs med fet stil för att markera nytt tema. Jag analyserar 

till viss del redan i resultaten för att ge läsaren insikt i hur jag tolkat redan vid redovisning av 
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dem. Detta för att läsaren ska få ett bättre sammanhang och insyn än om jag bara hade 

redovisat många citat och resultat av dem.   

Vad är våld? 

I början på alla tre intervjuerna kände jag en viss tvekan i början när jag ställde frågan: Vad 

anser ni är våld i arbetslivet på krogen? Detta kan bero på att de till en början inte visste hur 

de skulle svara samtidigt som jag fick känslan av att det fanns en social önskvärdhet att göra 

mig till lags. Så jag fick upprepa frågan med en modifiering om vad våld skulle kunna 

innefatta på krogen.  

Abbe: Jag tycker framför allt att det är verbalt våld, alltså typ kränkningar som är vanligast. 

Det är ju inte så vanligt att någon har slagit en på käften så men man har ju blivigt dragen i 

armen och knuffad eller så. 

Bea: Förutom fysiskt våld som slagsmål finns det ju psykiskt våld som när nån är sjukt 

otrevlig och kommer med personliga påhopp… asså hotelser och sånt som inte är okej eller 

befogat mot mig som personal eller mot någon annan gäst. 

 Cia: Förutom rena slag tycker jag personliga påhopp är våld. Jag har blivigt hånad av 

gäster för min dialekt vilket jag tycker är kränkande men man säger ju inte det för man vill ju 

inte verka oproffsig och småsint. 

 Alli: Tjejer tycker jag mest blir utsatta för killar som blir lite närgångna typ att dom vill ta på 

en… så man har ju lärt sig att inte va för trevlig mot killar för då tror dom att man är kompis 

och att det är okej att ”hålla på”.  

I: ”hålla på”? 

Alli: Ja som om man va en i gänget som festade och de tror att man gillar sexuella skämt o 

så. 

Förutom fysiskt våld som verkar vara en självklarhet i våldsammanhang så uppfattas även 

kränkningar, personliga påhopp och sexuella trakasserier vara någon sort form av våld i 

arbetslivet. De flesta av deltagarna refererade till det psykiska våldet när vi talade om vad som 

är våld men det kom det ändå upp två situationer som kan i mina ögon klassificeras som 

fysiskt våld även om i dessa situationer endast slutade med en intention:   
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Anna: Det är ju mest dörrvakter som får det grova fysiska våldet men det har ju hänt konstiga 

saker själv. En gång när jag jobbade i baren slängde en gäst en askkopp mot mitt huvud men 

missade… som tur var (skratt)  

Abbe: Ja jag hade något liknade i somras på xxx som kastade ett whiskyglas i försök att träffa 

hovmästaren för att han var sur på bartendern som inte ville servera han mer alkohol. Det 

tycker jag är ett solklart fall av våld. 

Värt att notera är även om inga andra fall kom upp som kan klassas som fysiskt våld betyder 

det inte att fysiskt våld inte existerar på krogen men att sådana händelser kan vara svårare och 

obehagligare att prata eller att liknande händelser är så ovanliga att deltagarna inte anser det 

vara ett problem på arbetet. När deltagarna hade etablerat vad de ansågs som våld och kommit 

fram till att det att det existerade våld på deras arbetsplats fortsatte intervjun vidare till frågan 

om vad som kan orsaka våld på krogen. 

Orsaker 

”krogen är ju en egen liten värld” 

Det första svaret kan kännas självklart men det är ändå viktigt att etablera deras åsikter och i 

alla intervjuerna var det första svaret från nästan alla alkoholens roll. Som Alli, Bitte och Cilla 

uttryckte sig: 

Alli: Det är ju nästan alltid alkoholens fel. Det är sällan man hamnar i konflikter med någon 

nykter och då i så fall på grund av något annat. Jag hade en gäst som blev väldigt aggressiv 

mot mig men det visade sig vara diabetes. 

Bitte: Det är tex när man nekar folk till mer alkohol som brukar hota med både det ena och 

det andra, det händer självklart ganska ofta (medhåll av de andra). 

Cilla: Alkoholen… det behöver inte ens va överservering men servering i kombination med 

gäster som inte kan bete sig blir aldrig bra… man får uppfostra dom så gott det går men man 

är ju inte gästens mamma! 

Det stod klart att alkoholen spelade en stor roll i konfliktsammanhang speciellt när personalen 

var tvungna att strypa tillgången på den men också att det inte var den enda orsaken. 

Oacceptabelt beteendet hos gäster i kombination med alkohol var snarare det som kunde 
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orsaka konflikter. Min följdfråga föll sig då naturligt när jag frågade om varför oacceptabelt 

beteende uppstod på krogen: 

Abbe: Många lämnar det egna ansvaret hemma (skratt av de andra åtföljt av medhåll) och 

vill bara bli omhändertagna och kunna bete sig som svin…. Som fulla trettonåringar. 

Bitte: Jag tror att det är lite av den svenska mentaliteten… asså att i vanliga fall måste man 

vara artig och korrekt och regler man måste följa men på krogen kan man släppa loss. Som 

en liten frizon. 

Bea: Där man får göra lite som man vill…och får man inte det så blir dom förbannade. 

Bitte: Krogen är ju en egen liten värld som är svår att ha förståelse för om man inte har varit 

där själv. 

Varje grupp hade liknande yttringar om att beteende på krogen inte speglade beteendet 

utanför krogen vilket jag drar ett samband till alkoholens timeouteffekt. Men jag vill även dra 

den lite längre till att även innefatta hela krogens miljö dvs. att det är både alkoholen och 

miljön är det som ger dess timeouteffekt. Några av deltagarna tog upp alkoholens effekt men 

även att dåligt beteende kan influeras t.ex. av andra på krogen. Dessutom tar Cia och Carro 

upp att gäster även kan använda krogen som en ventilation av tidigare missnöje eller till 

konflikter som varit utanför krogen. 

Cia: Sen vet man ju själv när man har druckit att man säger eller gör saker som man annars 

inte hade gjort och man triggar varandra till ibland oacceptabla beteenden. Säg att det är tre 

herrar varav den ena är lite för stökigt och sexistisk drar ju ner de andra i samma nivå. 

Carro: Det kan vara en del som har med sig en massa skit hemifrån eller jobbet som sen 

lämpas över på en så man blir en slagpåse. 

Cia: Ja det är ganska vanligt att gäster kommer in tidigt på kvällen och är redan förbannade 

för att de inte har ätit på hela dagen och skäller ut en för att maten tar tid fasten det gått fem 

minuter… köket måste ju laga maten liksom… 

Teorin om alkoholens timeouteffekt dristar jag mig till att revidera till krogens timeouteffekt i 

den här studien. Jag vill nämligen argumentera för att inte bara gästers beteende blir 

annorlunda på krogen utan även personalen. Flera av deltagarna menade på att de accepterade 

normbrytande beteende i högre grad på arbetet än utanför precis som gäster ibland bryter mot 
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normer de annars inte bryter i samhället. På så sätt finns det stöd för att hela krogmiljön har 

skapat ett alternativt normsystem där handlingar som normalt anses som oacceptabla kan i 

krogens miljö anses mindre normbrytande då krogen fungerar som en ”frizon.”  

En annan sak som slog mig som forskare var att många gånger under intervjuerna påpekade 

deltagarna att deras jobb inte uppfattades seriöst och blev behandlade därefter vilket minskade 

respekten för deras yrke. Även det kan argumenteras som en orsak till varför gäster tänjer på 

gränserna vad gäller normbrytande beteende. 

Bess: jag tror inte det är många gäster som förstår att detta är ett yrke som man tar seriöst… 

som fattar att man jobbar heltid med detta och har kunskap inom vin och sprit. Visst det är 

många som jobbar extra under skoltid och så men jag tror att större delen faktiskt jobbar 

heltid med detta.  

Bitte: jaa det kan ju också va en förklaring… att gästerna inte behandlar en seriöst därför att 

jobba på krogen inte anses vara ett legitimt yrke. 

Bess: jaaa att man är inte där för att leka utan för att betala räkningarna. Ens försörjning 

liksom. 

Herre och Tjänarinnan 

Vidare kan gästers uppförande mot personal ses ur ett maktperspektiv där gästen har makten 

över serveringspersonalen, speciellt om yrket inte ses som ett legitimt jobb. Förutom 

alkoholens roll i konflikter kom det fram andra orsaker som kan förklara varför det kan uppstå 

jobbiga situationer på deras arbetsplats som även de skulle kunna innefatta i krogens 

timeouteffekt. 

Cilla: Många tror ju att man säljer sig själv… asså inte bokstavligen men inte långt ifrån.. det 

man säljer är ju restaurangen, maten och helhetsupplevelsen men de tror även att man 

personligen privat ingår i paketet men det är ju bara en roll man har. 

Bea: Jaaa så har jag känt många gånger. Att man blir tagen oseriöst… speciellt när man 

säger ifrån eller nekar någon… gästen anser ju sig veta bäst vad han eller hon klarar så de 

bli förbannade när man nekar. De anser inte man har rätt att göra det och då kommer dessa 

kränkningar att man är dum i huvudet…att man är ju bara en lite snärta osv. 
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Frågan är om inte sådana situationer även kan tolkas in i ett maktperspektiv. Messerschmidt 

teoretiserar om maktförhållanden i över och underordning.
52

 Det är möjligt att gäster anser sig 

stå över personalen då gästerna betalar för service och mat och därför anser sig själva ha rätt 

till vilket beteende som helst gentemot personalen då de är i maktposition och därför kan tänja 

på normerna. Messerschmidt menade även att det finns maktpositioner mellan kön vilket kan 

till viss del tolkas in i intervjuerna när jag frågade om de ansåg att det finns en grupp som det 

uppstår mer konflikter med. Notera då att åtta deltagare av nio var kvinnor:  

Anna: Män! Heltklart! Unga killar eller medelålders män. Beroende var man jobbar. Unga 

killar blir ju mest överberusade och skrikiga men dom är mer lätthanterligare än äldre män 

för dom kan man säga åt på skarpen. Äldre män är mycket svårare att hantera i konfliktlägen 

för dom ”vet bäst.”  

Alli: yngre män blir ju mer förbannade och då är det lättare att avgöra var gränsen för 

accepterat beteende går medans medelåldersmän som sitter på unkna gamla 

manschauvinistiska värderingar som har det här ”äldst vet bäst lilla gumman” startar 

långdragna diskussioner där gränser inte är lika tydlig men du går med känslan av obehag 

efter. 

 Abbe: jag upplever det där olika beroende på var du jobbar. A la carte restaurang, 

ölhall/pub eller nattklubb. Jag menar på showrestaurangen där jag jobbar nu är det helt klart 

äldre damer som är överrepresenterade i att klaga och kränka personalen, dessutom gör dom 

det nästan alltid utan att vara påverkad av alkohol. Dom är missnöjda över något som lång 

kö till toaletten, dålig stol eller dålig placering och då får den som serverar en utskällning 

medans deras herrar vill bara sitta och dricka sprit i lugn och ro (skratt) 

Alli: ja det beror på kontexten 

Anna: ja och vilka problem som uppstår. När jag jobbade på xxx så hade vi öppet till fem och 

då var det ju mest fylleproblem till skillnad från din showrestaurang. 

Intressant i den här gruppen är att här ingick den enda killen och det var han som tyckte att 

även damer kunde vara otrevliga medans alla andra åtta tjejer tyckte att äldre män var de som 

var de som de hade störst problem med. Speciellt män i grupp som är ute på 

företagsmiddagar, födelsedag eller svensexor där det gärna dricks mycket alkohol. Även om 

killen tyckte att damer var ett större problem så finns det ett visst stöd för Messerschmidts tes 
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om rangordning bland den kvinnliga serveringspersonalen. Gästen som den vite 

överklassmannen och servitrisen som kvinnor underställda mannen som dessutom ska 

uppfylla gästens förväntningar. Möjligtvis ligger det kvar gamla sociala konstruktioner som 

herre och tjänarinna? Problemen som kan uppstå då är när gamla självklara roller ställs på sin 

spets som när personalen behöver neka en för berusad gäst eller be gästen dämpa sig då kan 

tänkas att maktbalansen skjuts över till personalen. I sådana situationer bestämmer personalen 

över gästen istället för tvärtom. Känner gästen att den har förlorat kontrollen över situationen 

och sin maktposition finns det risk för konfrontationer. En annan maktaspekt som kom fram i 

intervjuerna var dricksens betydelse. 

Cia: Förutom alkoholen tror jag dels att gäster förväntar sig ett viss  fjäsk för att dom betalar 

och att dom köper oss med dricksen men dricksen ska ju va ett tack för god service efter och 

inte som ett medel till att kunna köra över en… 

Det kan således finnas en ytterligare förklaring till gästers maktposition dvs. dricksen som 

maktmedel. Många gäster är medvetna om dricksens betydelse för personalen och kan 

använda den som påtryckning till gränsöverskridningar som personalen annars inte hade gått 

med på. Alltså kan det dessutom föreligga en ekonomisk maktposition hos gästerna. Som när 

föräldrar använder veckopengen som påtryckning mot barnen för att få de att utföra någon 

syssla som de inte vill.  

Även om intervjudeltagarna ibland inte tar konfrontationer påpekar de att det finn gränser som 

inte får överstigas. 

Cilla: Bara för att man jobbar med service behöver inte det betyda att man har en skyldighet 

att gå hur långt som helst för att göra gästen nöjd. 

Cia: Nä precis! Att även gästen har en skyldighet att behandla en som en person på ett 

respektfullt sätt…det är ju faktiskt ens arbetsplats. 

Sammanfattningsvis kan orsaker bestå av flera komponenter såsom alkohol, beteende och 

bakomliggande andra variabler. Men det kan även föreligga maktpositioner som ifrågasätts 

och på så vis skapa normbrytande beteende. Alla dessa komponenter skulle kunna summeras 

till en krogens timeouteffekt. Vidare in på intervjuerna frågade jag hur de hanterade våld på 

arbetsplatsen. 
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Hantering och Åtgärder 

”Man skrattar ju bort situationen” 

När respondenterna talade om egna erfarenheter så använde de en mycket lättsam ton med 

skratt som avslut. Kanske för att de ville tona ner allvaret i händelsen. Detta fenomen 

återkommer ofta i dessa intervjuer speciellt när berättelserna handlade om deras egna 

erfarenheter. Så fort vi närmade oss allvaret var det någon som skämtade till det och drog åter 

igen upp intervjun till en lättsam nivå. Paralleller kan dras till M. Åkerströms studie om coola 

offer där killarna som medverkade gärna använde sig av skratt, humor och ironi i skildringar 

av våld och utsatthet. Skrattet kan fungera som en uppmjukning eller en avdramatisering av 

det sagda som en humoristisk anekdot istället för en allvarlig händelse.
53

 I denna intervju gav 

de andra stöd genom att skratta med den som talade. Kanske i ett försök att distansera sig från 

offerrollen och visa att händelserna inte är så farliga. De är kompetenta att klara av dem i så 

fall som i det här citatet från Anna när jag frågade hur de hanterade situationer där sexuella 

inslag fanns: 

 Anna: Man skrattar ju bort situationen hellre än att ta en diskussion med gästen men det 

finns ju gränser. Jag hade en herre på xxx som tyckte att han skulle lämna dricksen i min lilla 

urringning jag hade  (skratt från de andra) men då sa jag att det går utmärkt att lämna 

dricksen på bordet och tänkte till mig själv att bara gå därifrån innan jag exploderar. 

Här betonade Anna uttrycket utmärkt med stark artikulering vilket kan tolkas som att hon 

indirekt sade ifrån till gästen samtidigt som hon var professionell nog genom att gå därifrån 

innan hon ”exploderade.” Det verkar som om att gå därifrån eller tiga om saken verkar vara 

en strategi av deltagarna för att undvika dispyter och konflikter med gäster. Även Cia som i 

tidigare citat som inte ville verka oproffsig och småsint när hon inte ville säga ifrån då hon 

tyckte att gästerna hånade hennes dialekt.  

”Man måste vara hårdhudad” 

Ytterligare stöd för coola offerteorin märktes i hur de hanterade kränkningar och konflikter 

psykologiskt: 
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Cia: För det första måste man ju vara ganska hårdhudad annars blir man inte långvarig i den 

här branschen. Skulle man ta åt sig varje gång man blir smädad av något slag skulle man må 

jätte dåligt.  

Carro: Ja verkligen! Man lär sig ju att bara borsta av och skratta bort det och tänka att dom 

är bara fulla och dumma… de förstår inte bättre!  

Cilla: Eller så är man arg i fem minuter och kallar människan för sig själv eller med medhåll 

från någon kollega att det är en djävla idiot… sen är det bara att gilla läget och jobba vidare. 

Här anar jag ett visst medhåll till att risken att bli ett offer på krogen existerar speciellt om 

personen inte är hårdhudad, men att de hanterar en eventuell sådan roll genom att återigen 

skratta, vara hårdhudad och degradera gästen till en människa som inte vet bättre. Flera 

gånger betonade även deltagarna att deras yrke är seriöst och att det ligger kunskap och 

skicklighet bakom deras yrkesroll. Kanske är det ett sätt att avskriva offerrollen genom att 

framhärda professionalism och yrkeskunnighet och kompetens.  

”Det är ju ett serviceyrke” 

En annan iakttagelse är att samtidigt som deltagarna gärna positionerar sig som yrkeskunniga 

och professionella kom det fram flera citat som tyder på att det finns situationer som speglar 

en viss offer roll. Speciellt när de talar om att det är deras jobb att se till att gästen har det bra 

oavsett hur gästen behandlar dem. 

 Bea: Det är ditt jobb att va trevlig, lite härlig och serva dom och det är sannerligen inte så 

kul alla gånger… speciellt som gästerna inte förstår att detta faktiskt är ens jobb och inte kan 

respektera det. 

 Bess: Tillslut har du ett bord som du inte vill gå i närheten av men du måste… för det är ditt 

jobb! 

När jag sedan frågade deltagarna om de accepterade samma behandling av gäster på jobbet 

som utanför jobbet blev svaret ett unisont neeej absolut inte! Med förtydligande av den sista 

gruppen: 

 Cilla: Nej, man har ju en helt annan tolerans på jobbet än utanför. Grejer som man tar hade 

man inte tagit annars. 
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Carro: Man tillåter saker i arbetslivet på restaurang som man inte hade tillåtit annars. Jag 

menar att tjejen i kassan på Ica blir kanske inte lika ofta kallad för ”lilla gumman” eller 

”stumpan” som man blir på krogen… ibland är det väldigt sexistiskt nedvärderande… 

Cilla: Ja man går med på mer skit på jobbet som man privat aldrig hade tagit annars. 

I: varför gör man det? 

Cia: Jamen gästen är där för att ha trevligt och det är din roll att se till att han har det. 

Cilla: Ja, om en i sällskapet är ”stökig” vill man ju inte förstöra för resten av sällskapet så 

då tar man eventuella kränkningar till förmån för de andra. Det är ju ett service yrke… 

Det kan återigen tänkas bli en fråga om maktsituation om serveringspersonalen är underställd 

gästen. Cia påpekar att hennes roll är att se till att gästen har det trevligt vilket kan innebära 

att gästen sitter på makten och därför anser sig ha ”rätt” till ett visst beteende då personalen är 

anställd för att behaga gästen. En tanke är att personalen använder coola offer strategin för att 

inte medvetengöra upp till ytan den eventuella underpositionen i maktbalansen. 

Ett annat sätt för deltagarna att hantera jobbiga situationer var att prata med sina kollegor.  

Anna: Dom förstår en mycket bättre eftersom dom har varit med om samma skit. Det är svårt 

för andra vänner eller familj att sätta sig in i ens situation på krogen. Dom kanske tycker att 

man är överkänslig osv. 

Alli: Jaa verkligen.. det blir ju vi mot dom så att säga. 

”Det är ditt eget fel” 

Risken för att utsättas för våld i arbetslivet har visat sig större på arbetsplatser som har 

bristande gruppdynamik och dåligt stöd från överordnanden
54

. Därför fann jag det intressant 

att ställa frågan hur deltagarna uppfattade deras arbetslivssituation med sina överordnanden 

och huruvida de känner att de får stöd av dessa när situationer uppstår:  

Bea: Nej det tycker inte jag. Oftast tycker dom att man har inte skött sitt jobb ordentligt så det 

är ditt fel att situationen uppstått…. Nästan att dom vill att man ber om ursäkt till gästen 

oavsett hur gästen har betett sig… 
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Bitte: Ja att man får skylla sig själv för att man serverat för mycket sprit eller att man är 

”överkänslig” och får tåla lite. 

Abbe: Där jag jobbar nu är det faktiskt jättebra… har det varigt någon konflikt eller något 

obehagligt som har hänt då ringer cheferna upp dagen efter och frågar om man vill prata 

med någon om saken eller åtminstone lyssnar på ens egen version av händelsen. Då känner 

man sig hörd i alla fall. 

Anna: Men det är tyvärr väldigt ovanligt. 

Alli: Jag håller med. 

Det verkar som det är ovanligt med stöd från chefer och att de enda de känner att de får stöd 

ifrån är andra kollegor som är i samma sits. Frågan är om det inte föreligger en ytterligare 

maktaspekt här mellan anställda och överordanden i en hiarkisk ordning vilket bibehålls 

genom att cheferna försöker upprätthålla den gamla tesen om att ”gästen alltid har rätt” och 

därför ser till att disciplinera personalen efter detta. På så vis undermineras servicepersonalens 

röster och risken för personliga övergrepp från gäster ökar ytterligare.  

För att minimera sådana risker och problem kan en lösning vara som Abbe beskrev på sin 

arbetsplats där han kände sig hörd vilket kan betyda mycket för ens personliga integritet. När 

jag sedan frågade vad de skulle vilja förbättra på arbetsplatsen för att kunna hantera 

eventuella problem kom det fram att de skulle önska bättre kommunikation och 

sammanhållning. 

Bess: Jag tycker det är skönt på dom ställena där personalen kan sitta ner efter avslutat jobb 

och prata igenom kvällens händelser. Har det hänt något tråkigt under kvällen är det skönt 

att få ur sig det och på så sätt bearbeta eventuella obehagligheter. Saknar det på mitt 

nuvarande jobb… så nu sväljer man det och börjar om nästa dag. Men till slut blir det för 

mycket och man slutar trivas och bara tycker allt är jobbigt. Så börjar jag känna nu. 

Bitte: Så man kan spy lite galla över otrevliga gäster men också för sammanhållningen skull. 

Så man inte känner sig ensam utan att man tar stöd av varandra och tycka att vi är bra och 

kan vara nöjda över sitt jobb oavsett gästens behandling. 

Bess: Så man inte tar med sig skiten hem… 
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Inom psykologin anses undanträngda negativa känslor och inga tillfällen att ventilera dessa 

kan ha en förödande effekt på en människas hälsa både fysiskt och psykiskt. En bra 

copingstrategi för att undvika sådana effekter anses vara social support med emotionellt stöd 

men även för förstärkning av ens självkänsla.
55

 Det står klart att deltagarna söker mer av 

sådan support. 

Avslutande analys 

De talade gärna öppet och mycket om gästers beteende mot restaurangpersonal och med en 

tydlighet och säkerhet som om det vore en allmän uppfattning hos alla som jobbar inom 

krogen. Det fanns även en stark konsensus i det som sades i alla tre grupperna. Det tyder på 

att det finns en riktighet i det som sägs och materialet som kom fram var uppriktigt.  

Alla tre grupper uttryckte sig väldigt generellt när de talade om våld och konfliktsituationer. 

Bara några enstaka situationer kom upp som innefattade dem själva i historien. När de 

refererade till ”man” tolkade jag det som avpersonifiering av både dem själva och gästerna 

inte som ”man” i könsbemärkelsen man och kvinna. Detta kan bero på att det känns lättare att 

inte gå för djupt in i diskussionen utan att söka distans till det som sägs. Jag uppfattade det så 

att när en berättare av en historia använde ordet ”jag” blir genast historien personlig och i och 

med det har berättaren accepterat en personlig roll i det som berättas vilket sällan hände i 

intervjuerna utan de flesta historierna handlade om ”man”. Samtidigt upplevde jag det som 

om det fanns en viss iver från dem över att få tala om upplevelser på jobbet då det aldrig 

uppstod en paus och att de tog över direkt efter att den tidigare talaren tystnat. Jag som 

forskare behövde aldrig hjälpa diskussionen fram med nya frågor utan bara avbröt när 

diskussionen kom ur spår vilket var mer sällan än jag hade förutspått. Det talades mycket om 

kränkningar och att de kunde känna sig nedvärderade framförallt ifrån äldre herrar. Då det 

deltog elva tjejer och en kille så är det en överhängande kvinnlig synvinkel. Hade studien 

innefattat mer män hade möjligtvis uppfattning om vad som är våld och hur det ser ut på 

krogen sett annorlunda ut. De tog upp att förutom fysiskt våld kunde våld innefatta sexuella 

trakasserier, kränkningar och hot och att de var de mest förekommande i deras bransch.  

Orsaker till våld kunde kopplas till alkoholens roll men även att beteende var annorlunda på 

krogen. Detta kan ses som en krogens timeouteffekt där beteende som inte är godtagbara i 

samhällets normsystem blir accepterade i krogens miljö. På så sett blir alkoholen och krogens 
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miljö en ursäkt till gränsöverskridande beteende och de som jobbar riskerar att bli måltavlor. 

En annan aspekt till att normsystemet ändras på krogen kan vara den maktaspekt som kan 

föreligga mellan gäst och serveringspersonal. Gamla sociala konstruktioner som herre och 

tjänarinna kan leva kvar och rättfärdiga beteendet på personal därefter. Konflikter kan då 

uppstå när servicen måste skifta över maktpositionen till dem själva vid t.ex. överservering. 

Andra makt situationer som kunde skönjas i intervjuerna var överordnade mot anställda. 

Deltagarna vittnar om dåligt stöd och att de fick skylla sig själva vid obehagliga situationer.  

Ett sätt att hantera detta kan tolkas som att de inte själva ser sig som offer eller åtminstone 

inte vill se sig själva som offer i likhet med M. Åkerströms studie av unga män som brottades 

med identiteterna ung man och offer. Deltagarna brottades med liknande identiteter såsom 

kapabel professionell yrkesperson med identiteten som offer av våld i arbetslivet. I ena 

vändan framställer de sig som hårdhudade, yrkeskunniga och kapabla till hantering av 

konflikter medans i nästa vända påpeka att de tar ”mycket skit” på jobbet som de aldrig 

annars skulle ta om det inte vore för yrket som serviceperson. Ett annat sätt att hantera och 

åtgärda problem på krogen var att ha stöd vid hantering av konflikter. Enligt psykologin är 

söka socialt stöd en av de bästa copingstrategierna för att sänka negativ stress vilket de har 

från varandra många gånger men att de gärna skulle se mer från krögare och överordnade. 

En annan uppfattning från deltagarna som jag upplevde starkt det var att deras yrke inte 

ansågs legitimt. Med tanke på att vid upprepade tillfällen under intervjuerna betonade 

deltagarna att de flesta jobbade heltid och det är ett sätt att försörja sig men att attityderna i 

samhället var annorlunda. Kanske är det så med tanke på att detta är en arbetsgrupp i 

samhället som inte syns speciellt ofta i samhällsdebatten trots att detta är en relativt stor grupp 

i arbetslivet med tanke på hur många restauranger, barer, nattklubbar det finns i Sverige. 

Kanske tar vi dem för givet att vi glömmer bort deras realitet och arbetssituation?  

Krogens timeouteffekt 

Sammanfattningsvis kan normbrytande beteende i restaurang bero på krogens timeouteffekt. 

Komponenter som alkohol som ansvarslösande till maktkonstuktioner till coola offerbeteende 

där även personalen anpassar sina egna normer till förmån för krogen bildar ett forum där 

normer som normalt anses som oacceptabla blir acceptabla i ett alternativt normsystem. 

Kanske har hela samhället accepterat krogen som en frizon från ansvar, respektfullt beteende 

och normer i en s.k. krogens timeouteffekt.  
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DISKUSSION  

Intervjuerna som genomfördes i denna studie vittnar om en grupp i arbetslivet som är 

negligerade i arbetslivet. Jag tycker mig förstå att det försigkommet flera kategorier av våld i 

arbetslivet. Både mot dem som serverande personal från gäster men jag kunde också skönja 

både arbetsmiljömässiga och samhällsmässiga situationer som skulle kunna klassas som våld 

mot dem som arbetande personal. Sammanfattningsvis kan tänkas att personal som jobbar 

inom serviceyrket anses ligga längst ner i näringskedjan trots att de är de som bär upp hela 

restaurangbranschen. Ett tydligt problem som deltagarna ansåg var att yrket inte sågs som 

legitimt och det kan tolkas som om de känner sig exkluderade från arbetsmarknaden. Detta 

kan medföra risk för normbrytande beteende på krogen mot personal om gäster inte 

respekterar yrket som en faktisk inkomstkälla men även att personal tillåter det. 

Ett annat problem är avskrivningen från offerrollen även om deltagarna medger ibland att de 

får ta mycket ”skit” på jobbet så skrattar de gärna bort obehagliga situationer vilket kan anas 

som en copingstrategi. Min tanke är att det här är en grupp som har blivit så vana att skaka av 

sig våld och konflikter att de inte längre ser skogen för alla träden. Men ibland sipprar det 

fram att de känner sig nervärderade, ensamma och ohörsammade som i det här citatet från 

Abbe som jag personligen skrattade åt i en igenkänningskänsla och kan relatera till i 

restaurangbranschen (samma copingstrategi hos mig själv?): 

Abbe: ibland känns det som man jobbar i skyttegravarna med kulorna vinande om sig utan 

backup och de enda som förstår är dom som är i skyttegraven med dig. 

Problematisering 

Jag som forskare med den förförståelsen som jag har kan ha påverkat mig negativt på så vis 

att jag möjligtvis förblev för passiv i rädslan att påverka studien för mycket. Detta kan ha 

resulterat i att respondenterna inte ville tala om personliga erfarenheter i större utsträckning än 

om jag hade varit lite mer frågvis. Även min ovana som intervjuare kan ha minskat 

kunskapsproduktionen då jag tror och kände att det fanns mycket mer som kunde sägas i fråga 

om våld i arbetslivet. Även deltagarnas tendens att skoja och skratta om deras utsatthet kan ha 

hindrat dem från att gå in på djupet i frågorna. Detta kanske kunde ha förhindrats med en 

intervjuare med större skicklighet. En annan aspekt är att det bara deltog en kille i studien 

vilket gjorde att framför allt synen på våld kommer från kvinnliga glasögon. Min erfarenhet 
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säger mig att killar (speciellt bartenders) inte delar samma syn och attityder som kvinnliga 

servitriser. 

När jag berättade om min studie för andra restaurangfolk om vad den handlade om berättade 

de gärna om händelser som de har varit med om som var både personliga och grövre än det 

som kom fram i denna studie. Kanske för att vid de tillfällena så var det historier mellan den 

personen och jag privata och ett förtroende mellan oss uppstått. Den intimiteten infanns sig 

aldrig i studien då det var flera inblandade och kanske uppfattades sterilt då det var i ett 

forskningssammanhang. 

Framtida åtgärder 

Det finns flera steg som kan användas i försök att minska våld i arbetslivet. STAD- projektet 

som har arbetat aktivt i Stockholm ”syftar till att skapa en bättre och tryggare krogmiljö i 

Stockholms stad genom att minska våld och skador relaterade till alkohol och droger. De 

satsar på utbildningar riktade mot alla aktörer i krogsammanhang.
56

 Då projektet är 

huvudsakligen riktat mot ansvarsfull alkoholservering i försök att minska våldsituationer så 

finns det risk för att negligera andra variabler som orsak till våld i arbetslivet. En tanke är att 

Stad projektet utvecklar sina utbildningar till att även innefatta situationer som inte bara 

innefattar överservering av alkohol utan även strategier till att minska stress, miljömässiga 

problem samt hantering av eventuella våldsituationer mellan personal och gäster. Detta togs 

även upp av en av deltagarna som sammanfattade det: 

Carro: Jag tycker ändå det har blivigt bättre sen Stadprojektet drog i gång där man ändå 

föreläser om ansvarsfull alkoholservering och regler. Man kanske även skulle ha lite mer 

konflikthantering och att det är okej att inte tycka det är okej i olika situationer. 

ILO förordar en praktiseringskod i kampen mot våld i arbetslivet som innefattar en hälsosam 

och säker arbetsmiljö, social dialog mellan anställda och deras representanter gentemot 

samhällets representanter samt att aktion måste tas för att förespråka anständighet och respekt 

mot alla parter i arbetslivet.
57

 Som jag tolkade det från mina deltagare så efterlevs sällan 

denna kod i restaurangbranschen. 

 

                                                           
56

 För mer information om STAD-projektet se länk i litteraturlistan. 
57
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Framtida forskning 

För att kunna åtgärda våldet i arbetslivet måste samhället först synliggöra problemet. Genom 

uppmuntran till mer forskning och uppmuntran till arbetstagarna som är utsatta att göra sina 

röster hörda kan det i framtiden generera verktyg för att kunna minska riskfaktorer för att 

utsättas för våld i arbetslivet. Därför krävs det mer analyser av individuella, samhälles och 

miljömässiga riskfaktorer med fokus på den kontextuella situationen på varje arbetsplats. Då 

varje arbetsplats är unik och har egna speciella behov för att kunna undvika framtida våld på 

arbetsplatsen är det viktigt att uppmuntra forskning och analyser på varje enskild arbetsplats 

och dess miljö.
58

  

Avslut 

Enligt min uppfattning tror jag att kunskapsproduktionen skulle vinna mer på djupgående 

intervjuer med en större grupp som var mindre homogen och mer tid att kunna skapa 

förtroende med deltagarna. En annan uppfattning som jag erfor var att det finns massor med 

material att hämta från denna yrkesgrupp när det gäller våld i arbetslivet. Inte bara våld från 

gäster utan även våld inom yrket såsom våld emellan varandra, krögare/chefer mot 

underanställda och framför allt arbetsmiljön. Restaurangbranschen har funnits i alla tider och 

kommer troligtvis även existera i framtiden så jag ställer mig frågan: Hur kan en bransch som 

är så gammal och som kommer fortsätta att finnas lång tid framöver, vara så efter i 

utvecklingen miljömässigt?  Jag ser gärna mer forskning inom denna grupp då jag har 

personlig uppfattning att de negligerats i arbetslivet som arbetsgrupp.  
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BILAGA 

INTERVJUGUIDE 

 

 VAD ÄR VÅLD PÅ KROGEN? 

Hur definierar ni våld på krogen  

Ingår hot, sexuella trakasserier? 

Hur upplever ni det i så fall? 

Vad har ni för erfarenheter av våld på krogen? 

Ser ni er själva som brottsoffer? 

Tolererad ni samma våldshandlingar på arbetet än någon annanstans?  

Eller tror ni att det skett någon slags avtrubbning eller höjd 

toleranströskel? 

 ORSAKER TILL VÅLD? 

Vad anser ni kan vara en bidragande faktor till konflikter/våld i jobbet? 

Finns det någon skillnad på gästklientelet i konfliktsammanhang? och i så 

fall vilken? 

 ÅTGÄRDER? 

Hur hanterar ni våld på krogen?  Anmälan eller samtal med kollegor, vänner, 

familj? 

Hur hanteras det av arbetsplatserna? 

Hur skulle ni vilja att våld åtgärdades?   

 

 




