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Sammanfattning

Yrkeskulturen i hotell och restaurangbranschen.
En fara för lärlingar och elever?

Studien grundar sig på en enkätundersökning riktad mot 50 yrkeslärare med god geografisk 
spridning på 9 skolor. Lärarna svarar på frågor om mobbning och sexuella trakasserier i hotell 
och restaurangbranschen samt elevernas praktikchock i mötet med branschen. Eleverna står 
inför en hård och tuff miljö där det förväntas att man skall utstå mycket mobbning och 
kränkande behandling som en del av en tradition. Det tycks råda en allmän men felaktig 
uppfattning om att branschklimatet blivit bättre, studien visar att så inte är fallet. De 
tillfrågade yrkeslärarna svarade att mobbing är vanligt förekommande i branschen och 92 %
av yrkeslärarna uppger att elever drabbas av en praktikchock. Studien visar att 
branschklimatet måste vara tufft men det uppges samtidigt vara allt för tufft. Skolornas 
ledning saknar förståelse och insikt i den särpräglade branschkulturen som råder. 

Nyckelord: Branschkultur, restaurangbranschen, mobbing, kränkande behandling, elever, 
lärlingar, praktikchock, skolentreprenad   

English abstract 

The culture of hotel and restaurant work.
Dangerous for apprentices and students?

The study is based on a survey targeting 50 teachers at chef schools with good geographic 
distribution of 9 schools. Teachers answer questions on bullying and sexual harassment in the 
hotel and restaurant sector, and students practice shock in the meeting with the industry. 
Students face a hard and tough environment where it is expected that it will suffer a great deal 
of harassment and degrading treatment as part of a tradition. There seems to be a general but 
erroneous belief that the professional climate has improved. The study shows that this is not 
the case. The respondents replied that bullying is common in the industry, and 92% of 
vocational teachers indicated that students are affected by a practice shock. The study shows 
that the industry climate has to be tough, but it is stated at the same time are too tough. 
Schools management lacks understanding and insight into the unique professional culture that 
prevails.

Keywords: Culture, hotel and restaurant sector, bullying, harassment, students, apprentices, 
traineeships shock, outsourced public school
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Tack

Jag vill rikta ett stort tack till mig själv för att ständigt återupptagit forskningen och avslutat 

arbetet, en lärorik resa.

Ett stort tack till min sambo som har fått utstå fantastiskt långa diskussioner rörande ämnet

och för uppmuntran med statistiken. 

Tack alla ni som svarat på enkäten och ni som har deltagit i diskussioner.

Tack handledare Ingela Strandli Portfelt för stöd och uppmuntran om att välja en krokigare 

men bättre väg.
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1. Inledning

Som elev i min yrkesbanas början fick jag kämpa mig fram, vägen till att bli kock var kantad 

av hård hierarki, en chockartad miljö som jag inte kunde föreställa mig då jag som 15 åring 

valde min yrkesutbildning. Jag genomled den första svåra tiden och blev efterhand kock. 

Branschens attityd blev så småningom vardag och norm. Åren förflöt och jag närde en idé om 

att bli yrkeslärare, jag tyckte mig ha en närhet till skolan då jag ofta arbetade med unga 

kollegor direkt från skolans värld.  Jag blev antagen på yrkeslärarutbildningen, där fick jag 

möta en ny värld, inte bara akademikerns värld på universitetet utan även en vidare syn på vad 

lärarens uppdrag handlar om. Det som kom att sätta störst avtryck i mitt sätt att uppfatta 

omvärlden var mötet med litteratur som berörde filosofi, etik och moral, det som skolan kallar 

värdegrunden.

Nu i slutskedet av utbildningen och i jämförelse med mitt tidigare yrkesliv känner jag att jag 

har genomgått en stor personlig förändring. Jag vill påstå att jag har uppnått en förändrad syn 

på människan ur de perspektiv som lärarutbildningen belyser. I min nya världsuppfattning kan 

jag återblicka på mitt tidigare yrkesliv som kock. En sådan tillbakablick kan fylla mig med 

olust och oro, då mitt tidigare handlande i restaurangbranschens traditioner inte alls stämmer 

in med min nya uppfattning om människors rätt till okränkbarhet. Jag oroas över hur klimatet 

kan påverka våra elever då de möter en tuff bransch vad det beträffar otrivsel, mobbing och 

kränkande behandling. Ett hårt psykosocialt klimat som har blivit en tradition i branschen.

1.1Syfte

Mitt syfte:

Att belysa det psykosociala arbetsklimatet inom hotell- och restaurangbranschen och hur detta 

är relaterat till gymnasieskolans hotell och restaurangprogram. Studiens frågeställningar är: a) 

följer hotell- och restaurangbranschens attityder med in på skolorna via yrkeslärarna till 

eleverna, och b) har skolans värdegrund inverkan på hotell- och restaurangutbildningen och 

dess branschklimat och c) föreligger det könsskillnad i branscherna?

1.2 Mina hypoteser  

 Det föreligger ett problem med att restaurangskolorna inte i tillräckligt hög grad 

förbereder eleverna på Hotell och restaurangbranschens hårda psykosociala klimat 

med väl utbredd stress, kränkande behandling och mobbing.
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 Skolan lyckas inte med att förmedla sin värdegrund med nolltolerans mot mobbing 

och kränkande behandling.

2 Litteraturgenomgång

2.1 Branschklimatet

Ett dåligt branschklimat finns på arbetsplatser där arbetstagarna i högre utsträckning än i 

andra jämförda branscher utrycker otrivsel och mår dåligt.

Norsk forskning gjord av Mathisen och Mykletun (2009)visar att det är mycket vanligare 

med mobbing och trakasserier i hotell och restaurang branschen än i den jämförda sjukvården. 

Underökningar i form av intervjuer och enkäter ligger till grund för att se om en bransch anses 

ha dåligt psykosocialt klimat. (Mathisen och Mykletun 2009)

Ett dåligt branschklimat innehåller även risken för att utsättas för fysiskt våld, ofta i samband 

med berusade och drogpåverkade gäster(Hoel 2003) Restauranger är de näst farligaste 

arbetsplatserna baserat på antal mördade i tjänsten enligt en undersökning 1993 av den 

Amerikanska myndigheten NIOSH. En annan myndighet United States Department of Labor

hävdade år 1995 en femteplacering på samma lista (Hoel2003).

Restauranger beskrivs som särskilt hårda arbetsplatser. Uppfattningen om att det är hårt och 

stressigt i köksmiljö förmedlas till allmänheten via media. Engelsmannen och kocken Gordon 

Ramsey är välkänd för sitt program Hells kitschen där Gordons tuffa jargong har blivit 

lördagsunderhållning för Tv- tittarna. Allmänheten och branschfolk lär sig där att köksmiljö är 

skrikiga arbetsplatser med tuff jargong.

Den Amerikanske sociologen Gary Allan Fine har gjort djuplodande sociologiska forskningar 

i köksmiljö och beskriver köket i boken Kitchens – the culture of restaurant work (1996).

Fine påvisar allehanda problematiseringar omkring orsaker till kökens hårda och otrivsamma 

klimat så som låg utbildning och pressade och ibland orimliga ekonomiska krav vad beträffar 

svinn i hantering av råvaror och firmans vinstresultat.(1996)

I mina mejlkontakter med den mest branschkunnige, amerikanske sociologprofessorn och 

författaren Gary Alan Fine(1996), och med upphovsmännen till de stora norska studierna 

(Mathisen och Mykletun 2009)framkommer det tydligt att det inte råder någon som helst 
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tvivel på att restauranger är mycket hårda arbetsplatser, som en tydlig referens till detta 

rekommenderar de båda samstämmigt boken Kitchen Confidential, (Bourdain2001) en 

skönlitterär text som ger en tydlig bild av hur branschen faktiskt ser ut.

I boken Kitchen Confidential beskrivs restaurangpersonalen på ett flertal krogar som ett gäng  

helknäppa och moraliskt degenererade knarkslavar, flyktingar, en skurkaktig samling fyllon, 

småtjuvar, slampor och psykopater, (Bourdain2001) vilket antyder att dessa kategorier av 

människor skapar hårdare arbetsklimat än andra människor.

Ytterligare ett skönlitterärt verk ”Heat" An Amateur's Adventures as Kitchen Slave

(Buford.2007) ger omvärlden en inblick i kocklivet. Där berättas om att köken är så varma så 

att svetten rinner ner i grytorna och syntetkläder smälter av värmen. Marco Pierre White säger 

på ett ställe i boken: " Alla stora kockar smaksätter maten med sin egen svett." När bokens 

huvudrollsinnehavare och författare Bill Buford kommer hem på nätterna är han så varm att 

det tar timmar innan hans kroppsvätskor återgått till normal temperatur. Utmattad sitter han 

där på sin balkong i New York och stirrar på sina hårlösa armar: alla hårstrån har bränts bort 

vid grillen men som talesättet lyder: 

"If you can´t stand the heat, stay out of the kitchen." (Buford.2007)

Det finns en svensk förklaring av tuffa köksmiljöer till sjöss i filmen Kocken. I fartygets kök 

härskar chefskocken Peter Stein (Kjell Bergqvist) och han är inte att leka med. Det råder 

oerhört sträng disciplin och han använder väldigt tvivelaktiga ledarskapsmetoder. Kocken vill 

kritisera honom, men efter ett försök hos kaptenen inser han att det enda han kan göra är att 

fly eller anpassa sig efter reglerna. 

2.2 Självlärda ledare utan utbildning. 

Hotell och restaurangbranschen sägs vara en bransch som oftast består av autodidakta 

yrkesmän och just därför är kreativiteten lägre än i andra branscher menar Pedersen och 

Rossen (2008). Det är inte helt ovanligt att krögare eller hotellchefer gjort karriär till chefs 

positioner på större hotell och restaurangkedjor utan några särskilda studier i ledarskap och 

personalvård. (Pedersen och Rossen 2008), Restaurangföretag är ofta av mindre storlek och 

ägarna själva styr mycket i verksamheten. För att skapa arbetsglädje och trivsel krävs ett 

stödjande och kunnigt ledarskap (Angerlöv2006). Det dåliga ledarskapet sänker kreativiteten 
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(Perersen och Rossen 2008) samt ses som en anledning till att många kockar lämnar 

yrket(Mykletun 2009), (Mathisen och Mykletun 2009) andra orsaker till att lämna yrket är 

stagnerande utveckling och bristande ledarskap(Mykletun 2009), Faktum är att det är svårt att 

finna kockar över 30års ålder i köket (Mykletun 2009)

2.3 En tradition av att mobba lärlingar.

Mathisen och Mykletun (2009) påvisar att det finns en föråldrad tradition i branschen om att 

man skall behandla lärlingar på ett särskilt sätt, de är hackkycklingar och måste genomgå en 

tid av hård fostran för att kunna bli kockar. Kökens hårda arbetsklimat med stress, värme, fukt 

och långa arbetsdagar är en grogrund för elakheter och mobbing, så i vilken utsträckning 

förekommer då mobbing inom branschen?

Mathisen och Mykletun har gjort en studie, de har intervjuat totalt 207 personer vid 70 

restauranger. Resultaten av studien visade att det förelåg ett grundläggande antagande att 

anställda i branschen måste acceptera missförhållanden som en del av arbetet. De anställda i 

restaurangbranschen tycks acceptera och förvänta sig mobbing och trakasserier som en 

nödvändig del i arbetsmiljön. 

Enligt Mathisen och Mykletun är det dubbelt så stor risk att utsättas för mobbing i hotell och 

restaurangbranschen än i jämförelsevis sjukvården. Lärlingar är särskilt utsatta. 

I den norska studien uppgav 6,9 % av respondenterna att de blivit mobbade och 24 % uppgav 

att de bevittnat mobbing på arbetsplatsen det sista halvåret. Jag betvivlar att detta resultat 

skulle avvika från den svenska hotell- och restaurangbranschen, och att det därmed finns en 

enhetlig branschkultur som kan vara internationell även om lokala kulturer kan förekomma, 

men jag har inte funnit några vetenskapliga studier som kan belägga mitt antagande. Noterbart 

kan vara att jag heller inte lyckats finna några vetenskapliga studier som bestrider mitt 

antagande.

2.3.1 Skolans värdegrund

Värdegrunden som begrepp inom skolan infördes efter läroplanskommiténs utredning Skola 

för bildning (1992:94) Begreppet värdegrunden är en gemensam syn på grundläggande 

värderingar som berör skolans fostrande roll av eleverna. I det svenska skolsystemet finns 

tydliga krav på att man fortlöpande skall arbeta med värdegrundsfrågor och detta arbete 

genomsyrar hela skolans verksamhet och ofta handlar det om värden som noll tolerans mot 

kränkande behandling och mobbning. Värdegrund finns även naturligt i alla människor och 

kan kallas för den naturligt inbyggda moralen (Orlenius 2001) 
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Sviktande värdegrund kan gömmas i dolda normsystem.

”Normer kan vara dolda för att gruppen inte vill avslöja sidor av sig själv för hela 

omvärlden, eller för att de inte stämmer med gruppens bild av sig själv. Speciellt kategoriska 

uttalanden som aldrig och alltid fyller ofta funktionen att dölja mer begränsade normer. 

Vissa normer kan bara existera om de är dolda. Om de blir uttalade tvingas medlemmarna ta 

ansvar för dem och därmed ta ställning till dess rimlighet.”( Granér 2005.s. 23). 

2.4 Praktikchock

Elevernas möte med arbetslivet kan vara en stor omställning från livet i skolans värld, 

plötsligt möts eleven av förväntningar på vuxet ansvar. Lärare i hantverksmässiga 

karaktärsämnen kallar denna chock för praktikchock.(Nilesen 2003)

Eleverna som drabbats av en praktikchock kan i vissa fall utebli från sin praktikplats. Andra 

reaktioner är att eleven vill byta praktikplats och i vissa fall väljer eleverna att avbryta sina 

studier. På en del yrkesskolor slipper skolan ifrån ansvar och merarbetet samt den ekonomiska 

risken med avhoppande elever på grund av praktikchocken därför att elevernas praktik är 

förlagd till den sista delen i utbildningen. Med det systemet kan man anta att eleverna inte har 

samma valmöjlighet att byta inriktning och bransch när praktikchocken är ett faktum för att då 

är utbildningen så gott som avslutad. Är skolans lösning med praktik den sista tiden av 

utbildningen en god ekonomisk affär eller en slump?

2.5 Mobbning i skola och arbetsliv

På Skolverkets hemsida hänvisar man till den kände forskaren och författaren Dan Olweus 

definition av mobbning. Definitionen anses vara den mest välkända och spridda. 

”En person är mobbad när hon eller han, upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt 

för negativa handlingar från en eller flera personer.”          

(Skolverket ref1)

Dan Olweus 40 åriga verksamhet i mobbingstudier har resulterat i Olweusprogrammet, detta 

används i många skolor och består av en fungerande metod för att hindra mobbning med hjälp 

av tydliga gränser och auktoritet som lärare. Dan Olweus menar att framgångarna med 

Olweusprogrammet beror på den ständigt pågående antimobbningproscessen på skolans alla 

plan från individnivå till ledning samt att arbetet mot mobbning är en del av skolans vardag. 

(Pedagogiska Magasinet 2009)
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Arbetslivets mobbning skiljer sig från skolmobbning, i skolan finns det ett ständigt pågående 

arbete mot mobbing och kränkande behandling vilket jag aldrig observerat i mitt vuxna 

yrkesliv. Vuxenmobbning resulterar ofta i att man inte kan behålla sitt arbete och i många fall 

leder det till social utslagning och extremt svår stress.(Leyman 1986), Vid en vuxenmobbing 

situation har den utsatte svårt att söka stöd och hjälp. Fackförbund och arbetsmiljölagen är till 

dålig nytta för den drabbade (Leyman 1992) Leyman menar att även om det ibland funnits 

lösningar på mobbingfrågor har den utsatte ofta kvar en djup bitterhet över ett förstört 

yrkesliv. Leyman menar att omkring 120000 människor årligen drabbas av vuxenmobbing 

och 20000 av dessa drabbas av social utslagning på grund av vuxenmobbning. (Leyman 1992)

2.6 Adolescensen – extra känsliga sökare

Adolescensen eller ungdomstiden är det som i vardagligt tal kallas den svåra ungdomstiden, 

där barnet utvecklas och blir vuxen. Ungdomstiden omfattar stora omprövningar av jag-

idealet. Människan söker och vill bli någon eller något, ett identitetssökande. (Lalander, 2007)

De inre drivkrafterna i vuxenblivandet är enligt Leitner(2009) behovet av integration att finna 

en gemensam värderingsgrund och behovet av objektrelaterande; behovet att vara med i 

gruppbildningar (Leitner 2009) där hon hänvisar till (Ramström, 1991).

Gymnasieungdomar befinner sig i en senare del av adolesencen som kallas högadolesenscen, 

när denna inträder laddar det unga jaget med mängder av narcissistisk energi. Eleven eller den 

unge går helt upp i projektet och livet leker, den unge känner sig odödlig och osårbar. 

Samtidigt är den unge bräcklig i processen och bubblan av välmående brister lätt. (Lalander, 

2007) Eleverna i hotell och restaurangprogrammen har viss del av sin utbildning förlagd på 

restauranger och hotell. I den rådande och hårda branschkulturen är den känslige eleven 

särskilt utsatt och såras lätt.

3. Metod

Jag har valt att vända mig till målgruppen yrkeslärare med tjänst på gymnasieskolor, inom 

hotell och restaurangprogrammet. Anledningen till detta val är att de kan se skolan och hotell 

och restaurangbranschens olikheter samt göra jämförelser mellan de båda branscherna. 

Undersökningen omfattar 52 respondenter men 2 valdes bort då de inte hade kvalifikationer 

för att svara på enkäten, de saknade branschtillhörighet i hotell och restaurangbranschen och 

eller undervisade i fel ämne på skolan.
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3.1 Urval

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ forskningsmetod i form av enkätfrågor, detta för 

att nå tillräckligt många respondenter och uppnå maximal geografisk spridning. Mina 

respondenter kommer från 9 skolor belägna i relativt tätbefolkade områden, skolorna var till 

större delen relativt stora vilket förenklade för min undersökning. Ursprungligen var det 11 

skolor men två tycktes sakna intresse så därför begränsade jag mig till 9 skolor. Urvalet av 

dessa skolor gjordes för att det ger en geografisk spridning och för att få ett representativt 

datamaterial. 

3.2 Enkäten 

Jag började med att upparbeta en telefonkontakt med de 9 skolor som jag hade för avsikt att 

undersöka. De som slutligen blev mina enkätmedhjälpare var oftast unga lärare som nyligen 

själva varit involverade i skolforskning under det egna examensarbetet och/eller hade ett 

särskilt engagerade i jämställdhet, värdegrund och mobbingfrågor. För att övertyga 

medhjälpare och rektorer om vikten av enkätsvaren och min forskning bifogade jag ett brev 

(Bilaga 1), där jag hävdade att de skulle kunna använda min forskning i skolans framtida 

värdegrundsarbete. Flera av mina medhjälpare menade att enkätens frågeställning var mycket 

intressant därför att de själva kunde instämma i att hotell och restaurangbranschens 

psykosociala klimat är annorlunda än skola och andra branscher. Enkätmedhjälparna fick ett 

brev (Bilaga 1) innehållande de antal enkäter (Bilaga 2) som de ansåg möjligt att få besvarade 

och instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i samt ett frankerat svarskuvert för returnering 

av besvarade enkäter. 

45 enkäter skickades till 9 skolor, jag hade en förhoppning om att få 30 besvarade enkäter, 

men jag fick 52 enkäter i retur. Skolorna hade kompletterat och kopierat upp fler enkäter. 

Gensvaret från skolorna var mycket gott, nyfikenheten var stor och lärarna tyckte att 

forskningen var mycket aktuell. Jag har valt att ta bort två enkäter för att respondenterna inte 

tillhörde den eftersökta målgruppen yrkeslärare på Hotell och restaurangprogrammet.

Enkäten är av egen utformning och har en medveten bredd för att försöka mäta skolan och 

hotell och restaurangbranschens värdegrund, attityder och branschtraditioner. I den första 

delen är fokus på sexuella trakasserier följt av mobbning och sist värdegrund och 

branschklimat. Svarsalternativen var stämmer inte, stämmer delvis, stämmer i hög grad, 
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stämmer helt. Att använda sig av enkätundersökningar innebär en del risker i hur 

respondenterna tolkar och förstår frågorna. Det enkäten mäter är det som respondenterna vill 

svara. Respondenten kan välja att tycka att vissa frågor är viktigare än andra och därför forma 

svaret efter politisk eller moralisk övertygelse. En enkätundersökning kan alltså inte mäta 

exakta värden. Jag har lovat och kommer att skicka samtliga deltagande skolor ett exemplar 

av det här arbetet och enkätens resultat. Skolorna har vid ett flertal tillfällen påtalat att de är 

alldeles särskilt angelägna om att få ta del av undersökningen. Studien kan vara användbar i 

skolornas värdegrundsarbete.

3.3 Etiska aspekter

Undersökningen inleddes med en kort presentation om att syftet med enkäten var att samla in 

fakta om upplevelser av såväl hotell- och restaurangbranschen som undervisning på 

gymnasieskolans hotell och restaurangprogram. Respondenterna fick veta att enkäten 

behandlas konfidentiellt enligt god forskningsetisk sed och att svaren är anonyma.

3.4 Externt bortfall 

Efter 3 veckor hade jag fått svar från samtliga skolor. Eftersom jag fick fler besvarade enkäter 

än de jag sänt ut förekom det inget externt bortfall. Den stora möda jag lagt ner i att finna en 

kontaktperson i form av enkätmedhjälpare tycks ha varit ett lyckokast, eftersom detta kan ha 

varit en bidragande orsak till att jag fått fler svar än väntat. Frågorna är alltid lika aktuella i 

skolornas värdegrundsarbete samt att enkäten distribuerats av skolans egen personal som 

kanske är kända för sitt engagemang i enkätens frågeställningar. 

3.5 Internt bortfall

Det förekom internt bortfall på vissa påståenden i enkäten. På påstående 12 ”Sexuella 

trakasserier är inte mer förekommande inom Hotell och restaurangbranschen än i andra 

branscher.” hade 9 respondenter valt att inte svara och på påstående 35 ”Gymnasieskolan och 

Hotell och restaurangbranschen samarbetar för att förbereda elever till en förbättrad 

arbetskultur inom branschen.” hade 4 respondenter inte svarat. Påstående 12 kanske var av 

känsligt slag och påstående 35 är otydligt formulerad.
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3.6 Utfall

Insamlad data bearbetades i SPSS 16,0 Respondenternas könsfördelning var 56 % män och 44 

% kvinnor. Merparten av respondenterna (70 %) har arbetat mer än 16 år i Hotell och 

restaurangbranschen.   

Respondenternas arbetade tid i skolan var jämnt fördelade mellan svarsalternativen 

 5 år eller mindre 32 %

 10-15 år 30 %

 16 år eller mer 34 %

11 av de 50 tillfrågade yrkeslärarna var inte behöriga lärare.

Svarsmängden från skolorna fördelades på följande vis

 De 3 större skolorna besvarade 6-7 enkäter

 De 4 mellanstora skolorna besvarade 4-5 enkäter

 De 2 minsta skolorna besvarade 2-3 enkäter

3.7 Kodningsarbetet/analys

Samtliga data har bearbetats i SPSS 16,0 och arbetet utfördes under stor noggrannhet. De 

statistiska tester som utförts är Cronbachs alpha (se bilaga 5) och envägs-anova som är en

förkortning för ANalysis Of VAriance (se bilaga 4). Av totalt 36 frågor i enkäten har index 

gjorts. Tre index konstruerades för de olika delarna av enkäten, sextrakasserier, mobbning och 

kultur. Indexet för sexfrågorna konstruerades utifrån påståendena 7,8,9,11 och 13. Indexet för 

mobbning konstruerades utifrån påståendena 6,14,16,17,18,19,22 och 24 och påståendena 

28,29,30,32,34 och 36 summerades till ett tredje index, kultur och därefter gjorde jag envägs-

anovor för att se om det fanns några könsskillnader i svaren i de olika indexen (se bilaga 4). 

De frågor jag uteslutit anser jag inte passar in i de olika indexen, då det är frågor om till 

exempel kön, antal år inom skolan och antal år inom hotell och restaurangbranschen. Eller så 

hade frågorna ett internt bortfall större än 4. 

Ett av syftena med studien var att se om det föreligger könsskillnader i branscherna, det vill 

säga om kvinnor och män har skilda uppfattningar om arbetskulturen inom hotell- och 

restaurangbranschen. För att undersöka om detta var riktig har variansanalyser (ANOVA) 
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genomförts. Kortfattat innebär en sådan analys att kvinnors respektive mäns medelvärden i de 

frågor som rör arbetskulturen i hotell- och restaurangbranschen delas upp och jämförs med 

varandra. Om deras medelvärden skiljer sig åt, det vill säga varierar (varians), kan man genom 

denna analys också fastställa om eventuell varians är statistiskt signifikant. 

Signifikansbegreppet handlar om sannolikhet, och i det här fallet undersöks om det föreligger 

varians mellan könen slumpmässigt eller systematiskt i förhållande till urvalet i en 

normalfördelad population. Enligt forskningstraditionen i sådana här studier sätts 

signifikansnivån till 5 %, vilket innebär att sannolikheten för att en statistiskt signifikant 

varians är slumpmässig är 5 %, medan sannolikheten att den är systematisk är 95 %. 

Varianser i medelvärden mellan grupper kan givetvis finnas även om de inte är statistiskt 

signifikanta, men betydelsen av sådana eventuella skillnader kan inte fastställas inom ramen 

för denna studie. Min studie har inget innehåll eller form som kräver en brytning mot denna 

tradition.

3.8 Validitet 
Jag anser att min enkät kanske inte riktigt mäter om skolans värdegrund har någon inverkan 

på branschkulturen. Men eftersom lärarna enligt min studie uppfattar branschkulturen som så 

hård och nödvändig, så vill jag hävda att värdegrunden i skolan får stå tillbaka. Är det kanske 

så att lärare och elever måste anpassa sig till branschens klimat och tradition?

Vidare undersöker inte min studie i tillräckligt hög grad huruvida yrkeslärarna tar med sig det 

dåliga branschklimatet in på skolorna. Det finns en möjlighet att respondenterna är så pass 

indoktrinerade i branschen att de omedvetet förmedlar det hårda branschklimatet till eleverna. 

Enkätfrågorna kunde ha utarbetats tydligare, kanske kunde jag gjort en pilotstudie för att 

sedan justera enkätens frågor.

Enkätsvaren jag erhållit är samstämmiga vilket jag anser påvisar om en homogen och stark 

kultur bland yrkeslärare, en beskrivning av verkligheten vilket tyder på en god validitet.

3.9 Reliabilitet och tillförlitlighetstest - Cronbachs alpha (bilaga5)

Cronbachs alpha är en matematisk beräkning som kortfattat innebär att samtliga frågor inom 

ett frågeområde och dess respektive medelvärden väljs ut och därefter görs en 

korrelationsanalys för att ta reda på om det föreligger samband mellan medelvärdena i de 

olika frågorna inom frågeområdet. Värdet 0 visar att inget samband finns, medan 1 innebär ett 

starkt samband mellan frågornas medelvärden. Generellt brukar värdet 0.5 visa ett godkänt 

mått på samband, vilket också tillämpats i denna studie. Beräkningen beskriver hur tillförlitlig 
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en undersökning eller studie är och används inom testning och mätning. Vid god reliabilitet 

ska resultatet bli samma vid flera upprepade mätningar. Testet är bra i den här typen av studie

då enkäten består av flera frågeområden, och när varje frågeområde har flera frågor som syftar 

till att mäta liknande aspekter inom frågeområdet. Enkäten i denna studie består av tre sådana 

områden; sexuella trakasserier, mobbing och värdegrunden i skolan i förhållande till 

arbetskulturen i hotell- och restaurangbranschen. 

Resultatet av Cronbachs alpha i min studie visar att frågorna som rör sexuella trakasserier 

(sexindex) och mobbing (mobbingindex) har tillfredsställande mått på korrelation och 

reliabilitet, nämligen 0.53 respektive 0.48. Det sista indexet, som handlar om värdegrunden i 

skolan i förhållande till arbetskulturen i hotell- och restaurangbranschen (kulturindex) fick 

värdet 0.17. Detta värde visar påfallande låg grad av korrelation mellan medelvärdena i 

frågorna och har därför låg reliabilitet, vilket kan vara problematiskt för studien. Utfallet kan

förklaras och förstås av komplexiteten inom frågeområdet, då det ska mäta både värdegrunden 

i skolan och arbetskulturen inom branschen. Att mäta värdegrundsbegrepp och 

kulturbegreppet är svårt därför att begreppen är vida och svårdefinierade och har ofta högst 

personliga tolkningar, resultatet av Cronbachs alpha kan vara ett resultat av detta – det vill 

säga att enkäten mätt så olika delar av dessa komplexa begrepp. En annan förklaring till låg 

reliabilitet kan vara att respondenterna svarade övervägande – stämmer delvis och gav sällan

eller aldrig tydliga svar som -stämmer helt eller – stämmer inte. Kanske skulle svarsskalan 

varit större med alternativen 1-10 för att ytterligare öka reliabiliteten i min studie.

4. Resultat

Mitt syfte att belysa det psykosociala arbetsklimatet inom hotell- och restaurangbranschen och 

hur detta är relaterat till kockutbildningen. Studiens frågeställningar är: a) följer hotell- och 

restaurangbranschens attityder med in på skolorna via yrkeslärarna till eleverna, och b) har 

skolans värdegrund inverkan på hotell- och restaurangutbildningen och dess branschklimat 

och c) föreligger det könsskillnad i branscherna?

Hypoteserna som studien grundar sig på är följande:

 Jag anar att det föreligger ett problem med att restaurangskolorna inte i tillräckligt hög 

grad förbereder eleverna på Hotell och restaurangbranschens hårda psykosociala 

klimat med väl utbredd stress, kränkande behandling och mobbning.
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 Skolan lyckas inte med att förmedla sin värdegrund med noll tolerans mot mobbning 

och kränkande behandling.

Jag undersökte om det föreligger några könsskillnader mellan påståendena i enkäten, 

resultaten visar att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader i hur män och kvinnor 

besvarat de olika aspekterna/påståenden i enkäten. På sexrelaterade frågor visade värdet 

0,687, på mobbingfrågor visade värdet 0,748 och på kulturfrågor visade värdet 0,672 (Se 

bilaga 4).

Vidare har jag valt ut vissa specifika påståenden som vill jag belysa extra. Jag tycker att dessa 

påståenden svarar relativt väl på mitt syfte och mina hypoteser. 

78 % av yrkeslärarna håller med om att mobbning är vanligt förekommande i hotell och 

restaurangbranschen. Detta är intressant att notera då det visar att skolan inte lyckas med att 

förmedla sin värdegrund med noll tolerans mot mobbing och kränkande behandling. Vidare 

visar resultaten att hela 90 % instämmer att det är okej att skämta grovt om sex, att det mer 

eller mindre har blivit till en branschtradition. Detta kan ses som ett led i att mobbing är 

vanligt och accepterat i branschen då även ett personligt riktat sexskämt kan upplevas som 

mobbning av den utsatte. 

Två påståenden som gav paradoxala svar är att å ena sidan svarar 62 % av yrkeslärarna att 

klimatet och hierarkin i hotell- och restaurangbranschen är en nödvändig tradition och å andra 

sidan svarar 68 % att arbetskulturen inom hotell- och restaurangbranschen är för tuff. Man vill 

samtidigt äta och ha kakan kvar, orimligt!  

Intressant att notera är att 42 % av yrkeslärarna svarade att de har observerat sexuella 

trakasserier inom gymnasieskolan som arbetsplats, vilket är en väldigt hög siffra som kanske 

kan förklara hypotesen om att yrkeslärarna tar med sig det hårda och tuffa branschklimatet in i 

skolmiljön. 

Vidare svarar hela 86 % att de inte håller med om att den värdegrundssyn som genomsyrar 

gymnasieskolan överensstämmer med hotell och restaurangbranschens kultur. Skolans syn på 

värdegrund matchar alltså inte med branschkulturen. 
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Två andra påståenden som hänger ihop är att eleven vittnar om en ”praktikchock” när de 

praktiserar inom hotell och restaurangbranschen, på grund av arbetskulturen och dess jargong, 

där visar resultaten att 92 % av yrkeslärarna håller med om den bevittnade ”praktikchocken” 

är mycket vanligt bland elever. Min hypotes om att det föreligger ett problem med att 

restaurangskolorna inte i tillräckligt hög grad förbereder eleverna på hotell och 

restaurangbranschens hårda psykosociala klimat med väl utbredd stress, kränkande 

behandling och mobbing, besvaras härmed. Vidare svarar 90 % att skolans ledning inte 

känner till eller delvis inte känner till branschens arbetskultur, vilket också kan vara en del i 

elevernas praktikchock.  

5 Diskussion 
Mitt syfte: 

Att belysa det psykosociala arbetsklimatet inom hotell- och restaurangbranschen och hur detta 

är relaterat till kockutbildningen. Studiens frågeställningar är: a) följer hotell- och 

restaurangbranschens attityder med in på skolorna via yrkeslärarna till eleverna, och b) har 

skolans värdegrund inverkan på hotell- och restaurangutbildningen och dess branschklimat 

och c) föreligger det könsskillnad i branscherna?

Hypoteserna som studien grundar sig på är följande:

 Jag anar att det föreligger ett problem med att restaurangskolorna inte i tillräckligt hög 

grad förbereder eleverna på Hotell och restaurangbranschens hårda psykosociala 

klimat med väl utbredd stress, kränkande behandling och mobbing.

 Skolan lyckas inte med att förmedla sin värdegrund med noll tolerans mot mobbing 

och kränkande behandling.

5.1 Någon säljer en livsstil, Det ska vara tufft - men det är allt för tufft!

Under en frukoststund läser jag på mjölkpaketet om en prisbelönt ung kocks förklaring till hur 

det är att vara kock. ”Att bli och vara kock- det är en livsstil. Man får vara beredd att arbeta 

mycket långa arbetsdagar under mycket hård press, men det är kul!”

Den bland äldre kockar allmänt kända uppfattningen att branschkulturen är tuff styrks av 

Mathisen och Mykletun (2009) studie som påvisar att restaurangbranschens personal 

förväntas utstå kränkande behandling som en del av branschkulturen. Även min studie visar 
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detta då 62 % å ena sidan hävdar att det är en nödvändighet med hårt klimat (se påstående 14) 

i branschen men 68 % å andra sidan uppger att arbetskulturen är för tuff (se påstående 19), en 

paradox, anser jag. Enligt envägs anovan som påvisar jämnt fördelade svar vad gäller kön, 

eftersom inga signifikanta skillnader hittades, hävdar jag att kvinnor och män är lika stora 

kulturbevarare av det hårda klimatet.

När branschklimatet berörs i diskussioner sägs det ofta: 

 ”Att vara kock är en livsstil- för att lyckas måste man genomgå  hårda prövotider som 

lärling och acceptera bransch klimatet, mycket långa arbetsdagar och hård jargong”.

 ”Kockar står upp och äter sin mat vid spisen, om de hinner” 

 "If you can´t stand the heat, stay out of the kitchen." (Buford.2007)

Jag uppfattar dessa påståenden som direkt förstörande av förutsättningarna för att förändra 

attityder, de unga eleverna får budskapet om kocklivet redan i morgonflingorna tryckta på 

mjölkpaketet. Vi har i dag ett branschklimat som bevisligen inte är hälsosamt och skördar sina 

offer (Leyman 1986,1992) De citerade uttrycken får stå som en symbol för en föråldrad och 

skadlig branschkultur. Eller är det så att man som säljare av livsstils slogans saknar vetskapen 

om hur det verkligen förhåller sig med branschens problem. Enligt min studie visar 

yrkeslärare att de är mycket insatta i det sviktande branschklimatet och att de anser att skolans 

ledning inte känner till klimatet, kanske är detta en anledning till att man inte lyckas förändra 

restaurangbranschens värdegrund till den värdegrund som skolan förmedlar med noll tolerans 

mot kränkande behandling. En annan anledning kan vara att yrkeslärarna omedvetet 

förmedlar branschens hårda klimat. 86 % av värdegrundskunniga lärare (se påstående 30) 

uppger att det är en annan typ av värdegrund på arbetsplatserna i hotell och 

restaurangbranschen. 

Restaurangbranschen saknar oftast en nedtecknad värdegrund som många andra företag har. 

Personalen och ledare i branschen är outbildade i ledarskap och är mycket unga, de har även 

en stark branschtillhörighet och liten erfarenhet av andra branscher och yrken (Mathisen och 

Mykletun 2009), (Mykletun 2009). Jag har under 25 år i branschen aldrig sett dokument eller 

tendenser som hävdar att man arbetar efter att öka trivseln, snarare har klimatet och 

traditionen känts väldigt föräldrafri och fri från chefer, en utmärkt miljö för fest och stök där 

alla är överens om att det är okej att skämta grovt om sex. 90 % (se påstående 11) instämmer i 

att det är okej att skämta på det viset, en tradition!
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5.2 Lugn det har blivit bättre! Är det sant?

Vid många diskussionstillfällen inför och under den tid jag arbetat med denna studie har jag 

ofta fått motargument som att det blivit bättre nuförtiden, bättre än förr.

I en mejlkonversation menar Fine att samhället blivit mjukare och därför är klimatet numera 

bättre även i hotell och restaurangbranschen. Jag har mött flera liknande försäkringar om att 

branschen är bättre nuförtiden i allmänna samtal med branschfolk, men jag vill hävda att så 

inte är fallet, mitt resultat visade att 78 % av yrkeslärarna menar att mobbing är vanligt 

förekommande inom restaurangbranschen (påstående 6), detta stämmer väl överens med 

andra studier om upplevelse av mobbning och kränkande behandling i hotell och 

restaurangbranschen (Mathisen och Mykletun 2009) och (Fine1996).  Samhället har säkert 

totalt sett blivit mjukare och mer demokratisk så som de äldre vetarna i ämnet hävdar, men 

branschens klimat tycks bestå enligt respondenternas svar.

5.3. Praktikchock

Elevernas möte med arbetslivet kan vara en stor omställning från livet i skolans värld. Lärare i 

hantverksmässiga karaktärsämnen kallar denna chock för praktikchock.(Nilesen 2003). 92 % 

av yrkeslärarna i min studie (se påstående 32) svarar att de har vittnat om en praktikchock för 

eleverna på grund av arbetskulturen och dess jargong. Vidare besvaras min hypotes om att 

skolorna inte förbereder eleverna i tillräckligt hög grad på hotell och restaurangbranschens 

hårda psykosociala klimat med väl utbredd kränkande behandling och mobbing, eftersom 

eleverna uppges bli chockade. Jag är förvånad över att man inom skolan inte uppmärksammar 

det här problemet i större omfattning än vad jag observerat i egna praktiska erfarenheter. En

följdfråga blir; de skolor som väljer att lägga elevernas verksamhetsförlagda praktik sista året 

i utbildningen, hinner de hantera elevernas praktikchock innan eleverna lämnar skolsystemet? 

Kan praktikchocken vara större och farligare än vad vi ser i dag?

5.4 Skolan misslyckas med delar av värdegrunden

Jag anser att de unga nytillkommande medarbetarna från skolans värld misslyckats med att 

utvecklas till goda demokrater så som skolan önskar, det vill säga fostra dem till nolltolerans 

av kränkande behandling. Istället agerar de traditionsbärare i en väl förankrad tradition som 

säger att det skall vara hårt för elever (Mathisen och Mykletun2009). 

Jag anser att skolans ledning inom landets hotell och restaurangprogram borde ställa sig 

frågan varför just restaurangbranschen är en bransch där övriga samhällets normer och värden 
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så ofta åsidosätts? Skolans uppgift med att fostra demokrater med rätt värdegrund har en del 

brister i att förmedla värdegrund för hotell och restaurangeleverna. 90 % av de utfrågade 

yrkeslärarna i min studie menar att skolans ledning inte har helt tydliga insikter i branschens 

attitydproblem och traditioner. Om ledningen tillskansar sig insikter i branschklimatet och kan 

se yrkeslärarna som en produkt av branschen så skulle skolan kanske kunna arbeta mer 

framgångsrikt med att skräddarsy en värdegrund som passar in i hotell och 

restaurangbranschen anser jag. Ett resultat av ledningens bristande erfarenheter av branschen 

skulle kunna vara att eleverna drabbas av en praktikchock. Detta anser jag svarar på min 

hypotes om att det föreligger ett problem med att restaurangskolorna inte i tillräckligt hög 

grad förbereder eleverna på hotell och restaurangbranschens hårda psykosociala klimat med 

väl utbredd stress, kränkande behandling och mobbing

Det finns många skönlitterära exempel på hur svårt det kan vara att förstå branschkulturen, 

kanske är det alldeles särskilt viktigt att en ledare för en yrkesskola med ett beryktat och 

svåröverskådligt branschklimat har god och djup förankring i branschen för att på så sätt 

kunna leda arbetet med att fostra demokrater och därmed på sikt skapa ett bättre klimat i 

branschen. En ökad förståelse för branschtraditioner skulle även kunna bidra till ökad 

samarbetsförmågan mellan skolans lärare och ledning och på sikt ge ett gynnsammare klimat 

för elever, lärlingar och i slutänden hela branschen, hoppas jag. 

5.5 Adolescensen Låt eleverna vara!   

Utifrån egna erfarenheter i kök både på skola och i branschen har jag upplevt hur fort en ung 

elev tar upp många av branschens sämre värden, jag häpnar över hur fort det kan gå, redan 

efter ett par veckor är de starkt infärgade av de sämre delarna av branschklimatet.

Kanske är detta ett sätt för den unge att snabbt ta plats i kulturen, bli någon, växa i hierarkin 

för att komma bort från den lägsta och mest utsatta elev och lärlingsplatsen. Enligt Buford 

(2007) och Fine (1996) är det väl dokumenterade och dåliga klimatet en stor risk för de unga 

då de igenom sin stora utsatthet och naturliga sökande efter rollbildning absorberar många av 

de orsaker i branschattityder som ligger till grund för en fortsatt tradition av dåligt 

arbetsklimat som styrks med min studie där 78 % av yrkeslärarna uppger att mobbing är 

vanligt förekommande. Det är välkänt faktum att elever i hantverksyrken observerar och 

härmar de äldre och erfarna. Något som sällan diskuteras är att de även härmar de vuxnas 

värdegrund, inom skolans värld anser man detta vara viktigt men i verkligheten som på 

praktikplatser och möten med lärlingsutbildare härmar eleven förebilder och särskilt kanske 
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starka karaktärer som har attityder liknande Gordon Ramseys. Men hur bra förebild är 

Gordon-typen när han är svettig, arg och kanske lite drogpåverkad? 

5.6. Framtida forskningsförslag och en avgränsning i mitt arbete

Jag har valt att avgränsa min forskning till Sverige. Anledningen till att undersökningen 

begränsats till svenska respondenter beror på att litteraturen(Mathisen och Mykletun 2009) 

menar att det föreligger stora nationella variationer i enkätens avhandlande ämnen som ofta är 

starkt knutna till nationell politik och socialt mönster. Forskning om branschklimatet tycks 

vara av litet intresse i Sverige, i de studiealternativ som leder till högre chefsbefattningar inom 

måltidsrelaterade branscher som kostekonom borde det forskas mer om varför branschen har 

ett så uselt klimat. Fenomenet med hög otrivsel och hög mobbnings procent är likartad i alla 

sorters kök som storhushåll, enklare kök och mer avancerade och lyxbetonade inrättningar. 

(Mathisen och Mykletun 2009)(Fine1996).

Jag instämmer i resonemanget då det ofta är samma personal som förflyttar sig inom olika 

kök, kanske är kökskultur en isolerad kultur!

Det vore intressant att se fler studier om hur praktikchockade elever fångas upp av skolan! 

Har alla elever samma möjlighet att byta inriktning:

 Om skolan är mycket liten?

 Om skolan bara har ett program?

 Om skolans ägare måste ha intäkterna från elevpengen för sin egen överlevnad?

Fransk avgränsning

Min språkliga begränsning tvingade mig att avbryta ett stort och viktigt spår till hotell och 

restaurangbranschens ohälsa. Det pågår ett omfattande och flerårigt forskningsprojekt i 

Frankrike, projektet heter Samotrace och bedrivs i folkhälsoinstitutet InVS (Institut de Veille 

Sanitaire). Författaren Anna Trenning-Himmelsbach har skrivit en artikel om branschens 

hälsoillstånd i tidningen Hotellrevy (2009nr 2) Artikeln är ett delresultat av Samotraces 

arbete.Hittills visar resultaten att omkring 35 procent av männen som jobbar inom hotell- och 

restaurang inte "mår bra".  
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Mer forskning inom lärlingsutbildning

I Sverige utkommer det en kokbok om dagen, vi tycks älska att se på Tv om mat och 

tidningarna är fyllda med artiklar ur olika nutritionsaspekter. Att vara kock anses som något 

mycket kul och positivt i vårat samhälle (Fine 1997) men att uppleva miljön i branschen kan 

vara en hälsorisk!  Min studie visar att det finns ett dåligt psykosocialt klimat, något som 

skolan skulle kunna motverka med ett mer skräddarsytt värdegrundsarbete. 

Skolministern Björklund driver en trend med ökad lärlingsutbildning med en allt större närhet 

till branschen. Lärlingsutbildning bedrivs mestadels av outbildade eller korttidsutbildade 

handledare i ett hårt branschklimat långt ifrån skolans värld, hur vet man då att skolans 

uppdrag når fram till eleven? Jag citerar en händelse som jag delgivits av en lärarkollega med 

erfarenhet från en kommunal skolmiljö förlagd i en privatägd firma i ett slags entreprenad, i 

det här fallet en verkstad. 

”Värdegrunden! Jag vill inte snacka om den, den förstörde en stor del av mitt liv. Men okej, 
så här illa gick det. Det var en elev som uppvisade sin allra sämsta sida, hysterisk, aggressiv, 
gapig, bråkig och hade en sån där dag då denne kämpade med alla sina ungdomsproblem och 
hela världen, allt på en gång. Jag var tvungen att tydligt påvisa klassrummets gränser. I 
ögonvrån såg jag att eleven gjorde grimaser och pekade finger åt min riktning, sånt kan 
hända och barn är barn. Det som däremot chockade mig var att två av firmans äldre 
medarbetare skrattade och därmed gav sitt medgivande att det är okej att bete sig hur som 
helst, därmed sände de en signal till hela klassen att läraren nog var rätt dum! Och hur dum 
framstod jag senare då jag försökte förklara problemet för skolans ledning och övriga så 
kallade handledande personal, detta ledde till att vi kom på kollisions kurs och jag blev den 
tredje utbildade läraren i ordningen som lämnade skolan. Ledningen och personalen har inga 
erfarenheter från någon annan skola än den egna skapade och ledningen saknar utbildning 
utöver sin 8åriga grundskola. De har inte heller någon aning om vad värdegrunden och den 
svenska skolans uppdrag är, här utbildas skicklig och duktig arbetskraft säger ledningen. Vad 
de däremot har är stora banklån för skolans byggnad och en skräck för elever som hotar med 
avhopp och därmed förlorad skolpeng.”

Händelsen väcker nya frågeställningar.

Kommer kommunen undan ansvaret med att verkställa skolans uppdrag i entreprenadformen 

av skola och lärlingsutbildning? Hur fungerar insyn och kvalitetskontroll i privatägda 

familjeföretag som driver skola med internrekryterad personal?

Kanske en intressant rubrik för framtida forskning och uppsatser!
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7 Bilagor

7.1 Bilaga 1 Brev

Hej bäste Enkät-hjälpreda

Vi talades vid i telefon om att du skulle kunna hjälpa mig att få svar på enkätfrågor som är en 
del av mitt examensarbete. 
Jag kommer att påminna dig framöver, hoppas att allt går bra.:-)
Bifogar ett adresserat svarskuvert för enkäterna
Frågorna är riktade till yrkeslärare på Hotell och restaurangprogrammet.
I examensarbetet vill jag nå en diskussion om att förbättra elevens stora kliv från skolans 
värld in i vuxenvärlden ur ett mobbingperspektiv. Anledningen till detta är att ny Norsk 
högkvalitativ forskning på branschklimatet påvisar att det är 100 % större sannolikhet att 
utsättas för mobbing i Hotell och Restaurang branschen än i andra branscher.
Lärlingar och elever är särskilt utsatta.

Synliggörandet av det psykosociala klimatet i branschen bidrar till att vi kan diskutera miljön 
och på så sätt förbättra.
Min frågeställning i examensarbetet är:

 Varför flyr de unga branschen?
 Elever tar snabbt upp traditionella branschattityder, har skolan ett ansvar?
 Måste det vara så hårt klimat? 
 Är bibehållandet av det hårda klimatet nödvändigt?  Eller tror vi bara att det är det? 
 Skolans ledning måste känna till branschattityden för att kunna se den, gör de det?

Mina enkätfrågor kommer bidra till att yrkeslärarna får upp ögonen för de nya rön som finns i 
ämnet och därigenom får ER skolas lärare en frågeställning som de kan reflektera över i sitt 
dagliga arbete, ett gott värdegrundsarbete. 
När mitt examensarbete är godkänt skickar jag det till er skola så att ni återigen kan belysa 
problematiken med det hårda klimatet för elever och lärlingar.
Med vänliga hälsningar och ett stort tack på förhand!
Thomas Wahlqvist
Södra vägen 3
38736 Borgholm telefon 070 6822842

Den Norska forskningen är  publicerad i 
Personality and Social Sciences
The occurrences and correlates of bullying and harassment in the restaurant sector
GRO ELLEN MATHISEN 1 , STÅLE EINARSEN 2 and REIDAR MYKLETUN 1

1 University of Stavanger, Norway 
2 University of Bergen, Norway 
Correspondence to Gro Ellen Mathisen, University of Stavanger, Norwegian School of Hotel 
Management, 4036 Stavanger, Norway. E-mail: gro.e.mathisen@uis.no
KEYWORDS
Harassment • bullying • restaurant • intention to leave • creativity • job satisfaction • burnout • 
commitment
ABSTRACT The aim of this study was to explore the occurrence of bullying in the restaurant 
sector and its potential consequences. The sample consisted of 207 superiors and employees 
in 70 restaurants. The findings indicated that bullying prevails in the restaurant industry, with 
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apprentices as a risk group. Bullying was negatively related to job satisfaction, commitment, 
employees' perceptions of creative behavior, and external evaluations of restaurant creativity 
level, and positively related to burnout and intention to leave the job. Some support was found
for a mediation hypothesis, where bullying was the predictor, job satisfaction, commitment 
and burnout were mediators, and intention to leave was dependent variable. One implication 
of this study is that there is a need to challenge the attitude, common in this sector, that 
aggression and bullying is a natural and even necessary part of the work environment.          
Se hela artikeln på http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/fulltext/119396521/HTMLSTARTW
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7.2 Bilaga 2 Enkäten

Enkät

Syftet med enkäten är att samla in fakta om upplevelser av såväl hotell- och 
restaurangbranschen som undervisning på gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram.
Den här enkäten behandlas konfidentiellt enligt god forskningsetisk sed, och du kan besvara 
den anonymt.

Vänligen ringa in ETT svarsalternativ som överensstämmer med din uppfattning Bara ett 
svarsalternativ kan lämnas.

Jag är   man kvinna

1) Hur många år har du arbetat inom Hotell och restaurangbranschen ?

5år eller mindre

10-15 år

16 år eller mer

2) Hur många år har du arbetat på Gymnasieskola med ämnen som rör praktiskt matlagning i 
restaurang eller restaurangliknande miljö?

5år eller mindre

10-15 år

16 år eller mer

3) Är du utbildad behörig lärare? Ja                                             Nej

4) Jag har haft det bra och trivts i Hotell och restaurangbranschen. 

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

5) Jag har haft det bra på gymnasieskolan som arbetsplats.

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

6) Inom hotell- och restaurangbranschen är mobbing vanligt förekommande 

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

Följande frågor behandlar sexuella trakasserier

7) Sexuella trakasserier är vanligt inom hotell- och restaurangbranschen.
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Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

8) Jag har personligen observerat sexuella trakasserier inom hotell- och restaurangbranschen

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

9) Jag har personligen utsatts för sexuella anspelningar som jag upplevt kränkande inom 
Hotell- och restaurangbranschen
Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

10) Kollegor till mig inom Hotell- och restaurangbranschen har utsatts för sexuella 
anspelningar som de upplevt kränkande

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

11) I Hotell- och restaurangbranschen råder en rå men hjärtlig ton, där är alla överens om att 
det är okej att skämta grovt om sex, det har blivit en branschtradition.

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

12) Sexuella trakasserier är inte mer förekommande inom Hotell och restaurangbranschen än i 
andra branscher.
Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer 

13) Jag har observerat sexuella trakasserier inom gymnasieskolan som arbetsplats

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

Följande frågor handlar om mobbing

14) Klimatet och hierarkin i Hotell- och restaurangbranschen är en nödvändig tradition

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

15) Jag har under min yrkesverksamma tid i hotell och restaurangbranschen fått antydningar 
om att jag kanske borde sluta på arbetsplatsen.

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

16) Jag har observerat mobbing inom Hotell och restaurangbranschen.

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

17) Jag har varit utsatt för mobbing i Hotell och restaurangbranschen

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

18) Jag har varit utsatt för mobbing som vuxen i skolans värld
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Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

19) Jag anser att arbetskulturen inom Hotell och restaurangbranschen är för tuff

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

20) Jag slutade själv inom HR branschen för att arbetskulturen var för tuff

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

21) Jag har erfarenheter om att kollegor inom Hotell och restaurangbranschen slutat för att 
arbetskulturen varit alltför tuff

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

22) Arbetskulturen inom gymnasieskolans HR program är alltför tuff

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

23) I skolan förbereder vi eleverna inför vuxenlivets eventuella mobbing. 

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

24) Tror du att ditt egna agerande i branschkulturen med tuff jargong och hård hierarki  kan 
ha upplevts som vuxenmobbing?

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

25)Inom HR branschen kan man sjukskriva sig på samma villkor som i andra branscher

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

26) Inom HR branschen är det lika accepterat att vara föräldraledig som i andra branscher.
Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

27) Inom HR branschen är det lika accepterat som i andra branscher att stanna hemma för 
vård av sjukt barn
Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

Följande frågor handlar om gymnasieskolans värdegrundarbete i förhållande till HR 
branschens arbetskultur

28) Jag anser att HR elever bör ha mer förberedelser för att möta branschattityder och 
branschkultur.

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

29) Jag anser att eleverna behöver mer utbildning i stressrelaterade konflikter.
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Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

30) Den värdegrundssyn som genomsyrar gymnasieskolan överensstämmer med Hotell och 
restaurangbranschens kultur.
Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

31) Jämställdhetssynen som genomsyrar gymnasieskolan överensstämmer med Hotell och 
restaurangbranschens arbetskultur.

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

32) Elever som gör sin praktik har vittnat om en ”praktikchock” när de praktiserar inom 
Hotell och restaurangbranschen, på grund av arbetskulturen och dess jargong.

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

33) I skolan arbetar vi med branschanpassat material och litteratur då vi utbildar eleven i 
branschkunskap.

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

34) Gymnasieskolan arbetar aktivt med att undervisa om arbetskultur inom Hotell och 
restaurangbranschen.

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

35) Gymnasieskolan och Hotell och restaurangbranschen samarbetar för att förbereda elever 
till en förbättrad arbetskultur inom branschen

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

36) Gymnasieskolans ledning känner till Hotell och restaurangbranschens arbetskultur?

Stämmer inte stämmer delvis stämmer i hög grad stämmer helt

Tack för din medverkan.
Resultatet av undersökningen kan vara ett hjälpmedel i värdegrundsarbetet. Jag skickar en 
sammanställning till din skola när forskningsresultatet är sammanställt.
Lämna enkäten till den du fick den av så returneras Enkäten till mig.

Med vänlig hälsning från Estetisk-Filosofiska Fakulteten Karlstads Universitet
Thomas Wahlqvist
Södra vägen 3
38736 Borgholm
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7.3. Bilaga 3 Frågor som tas upp i resultatkapitlet

Fråga6  Inom hr branschen är mobbing vanligt förekommande 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid 1,00 11 22,0 22,0 22,0

2,00 36 72,0 72,0 94,0

3,00 3 6,0 6,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Fråga 11) I Hotell- och restaurangbranschen råder en rå men hjärtlig ton, där är alla överens 
om att det är okej att skämta grovt om sex, det har blivit en branschtradition.

Fråga11

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1,00 5 10,0 10,0 10,0

2,00 27 54,0 54,0 64,0

3,00 16 32,0 32,0 96,0

4,00 2 4,0 4,0 100,0

13) Jag har observerat sexuella trakasserier inom gymnasieskolan som arbetsplats

Fråga13

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1,00 29 58,0 58,0 58,0

2,00 20 40,0 40,0 98,0

3,00 1 2,0 2,0 100,0

Total 50 100,0 100,0
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14) Klimatet och hierakin i Hotell- och restaurangbranschen är en nödvändig tradition

Fråga14

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1,00 18 36,0 36,7 36,7

2,00 26 52,0 53,1 89,8

3,00 5 10,0 10,2 100,0

Total 49 98,0 100,0

Missing System 1 2,0

Total 50 100,0

19) Jag anser att arbetskulturen inom Hotell och restaurangbranschen är för tuff

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1,00 16 32,0 32,0 32,0

2,00 21 42,0 42,0 74,0

3,00 11 22,0 22,0 96,0

4,00 2 4,0 4,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

30) Den värdegrundssyn som genomsyrar gymnasieskolan överensstämmer med Hotell och 
restaurangbranschens kultur.

Fråga30

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1,00 17 34,0 34,7 34,7

2,00 26 52,0 53,1 87,8

3,00 5 10,0 10,2 98,0

4,00 1 2,0 2,0 100,0

Total 49 98,0 100,0

Missing System 1 2,0

Total 50 100,0
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32) Elever som gör sin praktik har vittnat om en ”praktikchock” när de praktiserar inom 
Hotell och restaurangbranschen, på grund av arbetskulturen och dess jargong.

Fråga32

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1,00 3 6,0 6,1 6,1

2,00 33 66,0 67,3 73,5

3,00 11 22,0 22,4 95,9

4,00 2 4,0 4,1 100,0

Total 49 98,0 100,0

Missing System 1 2,0

Total 50 100,0

36) Gymnasieskolans ledning känner till Hotell och restaurangbranschens arbetskultur?

Fråga36

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1,00 14 28,0 29,2 29,2

2,00 21 42,0 43,8 72,9

3,00 10 20,0 20,8 93,8

4,00 3 6,0 6,2 100,0

Total 48 96,0 100,0

Missing System 2 4,0

Total 50 100,0
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7.4. Bilaga 4 De tre envägs-anovorna fördelade på Sex, mobbning och kulturfrågorna.

Statistik - ANOVA förkortning för ANalysis Of VAriance

Det förelåg en hypotes om att män och kvinnor skulle ha svarat olika på frågorna.

För att söka skillnader mellan könen gjordes en statistisk matematisk beräkning i 

statistikprogrammet SPSS.

. 

ONEWAY Kön BY Sextrakassaerier
  /MISSING ANALYSIS.

ONEWAY Kön BY Mobbing
  /MISSING ANALYSIS.

ONEWAY Kön BY Kultur
  /MISSING ANALYSIS.

ANOVA sex 

Kön på respondenten

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1,264 7 ,181 ,682 ,687

Within Groups 10,859 41 ,265

Total 12,122 48

ANOVA mobbing 

Kön på respondenten

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1,564 9 ,174 ,649 ,748

Within Groups 10,436 39 ,268

Total 12,000 48

ANOVA kultur 

Kön på respondenten

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1,523 8 ,190 ,720 ,672

Within Groups 9,781 37 ,264
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ANOVA kultur 

Kön på respondenten

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1,523 8 ,190 ,720 ,672

Within Groups 9,781 37 ,264

Total 11,304 45
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7.5. Bilaga 5 Tre cronbachs alpha på indexen

Cronbachs alpha

Data bearbetades med ett reliabilitet och tillförlitlighets test i SPSS.

Beräkningen beskriver hur tillförlitlig en undersökning eller studie är och används inom 

testning och mätning. Vid god reliabilitet ska resultatet bli samma vid flera upprepade 

mätningar.

RELIABILITY
  /VARIABLES=Fråga7 Fråga8 Fråga9 Fråga11 Fråga13
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=MEANS VARIANCE.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

,526 ,536 5

RELIABILITY
  /VARIABLES=Fråga6 Fråga14 Fråga16 Fråga17 Fråga18 Fråga19 Fråga22 Fråga24
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=MEANS VARIANCE.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

,480 ,502 8

RELIABILITY
  /VARIABLES=Fråga28 Fråga29 Fråga30 Fråga32 Fråga34 Fråga36
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  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=MEANS VARIANCE.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

,166 ,195 6


