
 

Examensarbete, Högskolan på Åland, Utbildningsprogrammet för Hospitality Management 

 

Michelinrestauranger 
 

Personalens syn på arbetsmiljön 

 

Ida Bussman 

 

 

2018:38 

Datum för godkännande: 01.12.2018 

Handledare: Karin Limnell 

 

 

1 



 

EXAMENSARBETE 

Högskolan på Åland 

Utbildningsprogram: Hospitality Management 

Författare: Ida Bussman 

Arbetets namn: Michelinrestauranger, personalens syn på arbetsmiljön 

Handledare: Karin Limnell 

Uppdragsgivare:  

 

Abstrakt 

Det här examensarbetet är en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad personalen har 

för åsikt på Michelinrestaurangerna samt skapa mer förståelse för vad Michelinbranschen 

egentligen är.  

Arbetet baseras på kvalitativa intervjuer via e-post. Undersökningen består av intervjuer med 

sju stycken personer som jobbar eller jobbat inom Michelinbranschen 

Slutsatsen visar att Michelinrestaurangerna kräver mycket precision och perfektion av sin 

personal. Det visar också att det är en bransch som borde utvecklas för att personalen ska må 

bättre och orka jobba längre på samma arbetsplats.  

 

Nyckelord (sökord) 

Michelinrestaurang, Michelin, personal, arbetsmiljö, stress, ergonomi 

 
Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 

2018:38 1458-1531 Svenska 33 sidor 

 
Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande: 

01.12.2018 29.11.2018 01.12.2018 

 

 

2 



 

 
DEGREE THESIS 

Åland University of Applied Sciences 
 

Study program: Hospitality Management 

Author: Ida Bussman 

Title: Michelin restaurants, staff views on the working environment 

Academic Supervisor: Karin Limnell 

Technical Supervisor:  

 
Abstract 

This degree thesis is a qualitative study aimed at investigating what employees think of 
Michelin restaurants, as well as creating better understanding of what the Michelin industry 
really is. 
The work is based on qualitative interviews via email. The survey consists of interviews with 
seven people who work or have worked in the Michelin industry. 
 
The conclusion shows that staff at Michelin restaurants require a lot of precision and 
perfection. It also shows that it is an industry that should develop in order for the staff to feel 
better and to work longer at the same workplace. 

 
Keywords  

Michelin restaurant, Michelin, staff, work environment, stress, ergonomics 

 
Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 

2018:38 1458-1531 Swedish  33 pages 

 

Handed in: Date of presentation: Approved on: 

01.12.2018 29.11.2018 01.12.2018 

 

 

3 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING 6 

1.2 Bakgrund 6 

1.3 Syfte 6 

1.4 Frågeställningar 7 

1.5 Avgränsningar 7 

1.6 Arbetets disposition 7 

1.7 Teoretisk referensram 7 

2. METOD OCH URVAL 8 

2.2 Kvalitativ undersökning vs. kvantitativ undersökning 8 

2.3 Intervju 8 

2.3.1 E-post intervju 9 

2.4 Etik 10 

2.5 Reliabilitet och validitet 10 

3. TEORI 11 

3.1 Historien bakom Michelinguiden 11 

3.2 Michelinstjärnor 11 

3.2.1 Michelin Bib Gourmand 12 

3.3 Bedömning av Michelinrestauranger 12 

3.4 Vilka är inspektörerna och hur man blir en inspektör 13 

3.5 White guide 13 

3.6 Arbetsmiljö 14 

3.7 Stress 14 

3.7.1 Arbetsrelaterad stress 15 

3.8 Motivation 15 

3.9 Ergonomi 16 

3.10 Ledarskap 16 

3.11 Konflikter på arbetsplatsen 17 

 

 

4 



 

3.11.1 Ansvar för konflikterna på arbetet 17 

5.1 Analys av intervjuer 29 

6. SLUTSATS 31 

6.1 Arbetets reliabilitet och validitet 32 

6.2 Förslag till vidare forskning 32 

KÄLLOR 33 

  

 

 

5 



 

1. INLEDNING 

Att jobba på en Michelinrestaurang där allting hela tiden ska vara perfekt och den ena 

måltiden efter den andra ska höja ribban och fascinera gästen, som rest till staden för att 

enbart äta på restaurangen är tufft för personalen. För det är ju klart om en person väljer att 

äta en måltid som är nästan lika dyr som en månadshyra att man har höga krav och 

förväntningar både på mat och service.  

1.2 Bakgrund 

Området jag vill undersöka är hur anställda upplever kraven på Michelinrestaurangerna, och 

om det stämmer överens med den service och upplevelse som utlovas för gästerna. Jag blev 

intresserad av Michelinbranschen när jag studerade hospitality management på högskolan på 

Åland, och var på min schemalagda praktik i Norge, på Maaemo som är en trestjärnig 

Michelinrestaurang. Jag upplevde att det var en hel del saker med vad som sades och skrevs 

ner till personalen och vad som gavs till media och vad som egentligen var verkligheten. Då 

gästerna kommer till restaurangen så är allt utåt sett perfekt, jag vill veta vad som egentligen 

händer bakom kulisserna på restaurangen. För min egen del såg jag en helt ny värld inom 

restaurangbranschen, som jag inte är säker på om jag blev skrämd eller fascinerad av. 

1.3 Syfte 

Syftet är att få reda på varför Michelinbranschen är så eftertraktad som arbetsplats, trots långa 

slitsamma arbetsdagar för personalen.  
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1.4   Frågeställningar 

Min frågeställning är om personalens verklighet stämmer överens med den upplevelse som 

utlovas för kunderna? Hur upplever personalen arbetsmiljön på en Michelinrestaurangerna?  

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig från vad kunderna upplever på Michelinrestaurangerna. Jag har 

också avgränsat mig från vad ägarna av Michelinrestaurangerna tycker. Jag avgränsar mig 

också till att intervjua personer som enbart jobbar eller jobbat på Michelinrestauranger  

1.6 Arbetets disposition  

Arbetet är uppdelat i sex stycken: inledning, metod, teori, resultat av arbetet, slutsatser och 

källförteckning. I den första delen, inledningen, presenteras arbetet. Den andra delen tar upp 

vilka metoder som använts. Teorierna tas upp i den tredje delen och det är också enligt mina 

teorier som jag har byggt upp min intervju. I den fjärde delen presenteras arbetets resultat, där 

sammanfattas alltså svaren av intervjuerna. Den femte delen presenterar slutsatsen, samt 

resultatet av arbetets reliabilitet och validitet. I den sjätte och sista delen tillkommer förslag 

till fortsatt vidare forskning. 

1.7 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen för mitt arbete utgörs i en stor del av Michelinguiden. Jag har 

också använt mig av böcker om stress, arbetsmiljö, ergonomi och motivation. I denna studie 

kommer jag också använda mig av intervjuer, dokumentärer, podcasts samt litteratur som 

stödjer mina teorier.  
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2. METOD OCH URVAL 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ studie där jag intervjuar personer som jobbar 

inom Michelinbranschen. 

2.2 Kvalitativ undersökning vs. kvantitativ undersökning 

Kvalitativ undersökning innebär att en grupp personer intervjuas för att intervjuaren ska 

kunna tolka sitt intervjumaterial och se vilka resultat han kommit fram till. Informationen ska 

få fram resultaten för specifika tidpunkter, fenomen och miljöer.  

Kvantitativa insamlingsmetoder är när man tillämpar statistik, strukturerade dokument eller 

generaliseringar. Kvantitativa frågeställningar utgår från en teori och specificeras i forma av 

hypoteser som ska kunna verifieras eller förkastas. Den insamlade informationen ska vara 

valid, reliabel och generaliserbar. Forskaren måste vara neutral och objektiv. 

Den kvantitativa forskaren kan se den kvalitativa metoden som en förberedelse för den 

kvalitativa studien t.ex konstruktion av olika formulär eller uppställande hypoteser. Den 

kvalitativa forskaren försöker i sin ordning förstå innebörd och tolkningar i djupgående 

intervjuer, observationer eller texter.  (Henny Olsson and  Stefan Sörensen 2007) . 

 

2.3 Intervju  

Ordet intervju kommer från engelskans interview och franskans entrevue. Begreppet består 

av två delar, där den första delen betyder “emellan” och den andra delen betyder “ att se” . 

Detta är precis vad intervju handlar om. Människor möts och och den som intervjuar får en 

inblick i den intervjuades värld. Intervju är ett samtal med ett syfte, där den som intervjuar 
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har formulerat mer eller mindre specifikt före samtalet. Intervju handlar inte bara om att 

lyssna vad den personen man intervjuar har att säga utan också att närma sig den andra för att 

få förståelse för hur den personen tänker och ser på sakerna man frågar om. När intervju 

används som vetenskaplig metod handlar det om att personen som intervjuar skapar sig en 

kunskap om ett fenomen. Det betyder att den som intervjuar noggrant behöver välja vilka 

metoder hen använder sig av, överväger hur dessa används och funderar igenom hur hen kan 

förklara för andra hur studien har genomförts, varför det sättet som personen valt att är 

lämpliga och vilka begränsningar det finns med de metoder som valts.  (Hallin and Helin 

2018) . 

2.3.1 E-post intervju  

E-post är ett system som gör att meddelanden kan skickas och tas emot av privata datorer via 

ett datanätverk eller en telefonanslutning. 

E-post intervjuer har tre viktiga användningsområden. Första handlar det om situationer då 

respondenten inte har möjlighet att träffas eller bor i en annan stad eller till och med i ett 

annat land. I dessa fall kan e-post intervjun   ge tillgång till människor vars berättelser annars 

skulle vara svåra att dokumentera.  

E-post intervjuns andra viktiga användningsområden är att   det är på den intervjuades villkor. 

Kanske personen föredrar att få sitta ner själv och fundera ut svaren istället för att möta 

intervjuaren ansikte mot ansikte. Denna intervjumetod är betydligt mindre påträngande. Den 

ställer inte intervjupersonen mot väggen eftersom personen som blir intervjuad både kan styra 

hur snabbt personen svarar och när och hur personen lägger fram sina svar.  

E-post intervjun är slutligen ett idealiskt sätt att att klargöra mindre fakta detaljer, som en 

persons födelsedatum och yrke. Många personer svara snabbare på e-postmeddelanden än på 

konventionella brev eller telefonmeddelanden. Dessutom tas förfrågan emot skriftligt, men 

mycket snabbare än om man skulle skicka ett vanligt brev.  (Gillham and Gromark 2008) . 
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2.4 Etik  

De etiska frågorna i samhällsvetenskaplig forskning gäller i huvudsak hur man ser på sin roll 

som forskar gentemot de personer som man forskar om, och i hur hög grad man talar om för 

dem som ska undersökas vilka aspekter forskningsprojektet har. Personerna som intervjuas 

ska också få välja om dom eventuellt inte vill svara på någon fråga och det måste man som 

forskare acceptera.  (Andersen, Liungman, and Mårtensson 1994) (Runa and Bo 2003; Bo and 

Runa 2003) ). 

2.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om i vilken grad undersökningens resultat skulle bli detsamma om 

undersökningen skulle undersökas på nytt av en annan person. Problematiken i en kvalitativ 

undersökning är att det inte går att mäta värdet av reliabilitet på grund av två faktorer. Ett: 

data samlas in genom interaktion mellan olika människor och det mötet kan aldrig 

återupplevas och två: det är personen som undersökare som samtidigt är analytiker och 

mätningsinstrument och det betyder att ingen annan kan vara den personen som undersökare 

och därmed skulle det bli ett annat resultat om någon annan skulle genomföra en liknande 

undersökning som denna.  

Validitet handlar om trovärdighet och hur pass undersökningen och dess resultat motsvarar 

verkligheten. Validitet handlar också om att kalla saker för rätta namn och om man studerar 

det man sagt att man ska studera. Intern validitet innebär att du öppet redovisar 

undersökningsprocessen, använder flera olika insamlingstekniker och samlar in olika sorters 

data samt att du lyckas uppnå en teoretisk mättnad som innebär att du dragit några förhastade 

slutsatser om resultatet   (Wibeck 2010 ). 
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3. TEORI 

3.1 Historien bakom Michelinguiden 

Den första Michelinguiden kom ut år 1900 av däcktillverkaren Michelin. Alla som köpte en 

bil fick också en guide. På den tiden fanns det cirka 3 000 bilar i Frankrike varav 95 % av 

bilarna fanns i Paris. Syftet med guiden var att få folk att resa mera, för att sedan behöva köpa 

nya däck av Michelin, samt sprida intresset för bilar så att folk skulle börja köpa mera bilar 

och därav också behöva köpa nya däck. 

Den första guiden innehöll information om var man kunde tanka, hur en bytte däck, 

glödlampor och vart man kunde äta eller sova över.  Det övergripande syftet är fortfarande 

idag att förenkla resandet. Michelins mission är “En bättre väg framåt”  (Guide Michelin – 

Restauranger i Miche...) 

Stjärnorna introducerades under 30-talet.   (“Guide Michelin – Restauranger I Michelinguiden | 

MICHELIN” n.d.) . 

3.2 Michelinstjärnor 

I Guide Michelin betygsätts maten (och bara maten) med stjärnor. Betyg för service, miljö 

och övriga intryck belönas med korslagda bestick. Utöver antal stjärnor betygsätts också 

restaurangens totala "komfort" utifrån ett system av korslagda bestick. De flesta restauranger 

i Michelinguiden har inga stjärnor utan alltså endast ett "bestick-betyg" på en skala mellan 1 

och 5. De restauranger som valts ut att få dessa betyg är även de högst pålitliga och ofta av 

hög kvalitet. Michelinrestaurangerna har ofta, men inte alltid, höga "bestick-betyg". Hotell 

belönas på samma sätt för sin miljö med hussymboler i olika storlekar. Röda bestick och 

hussymboler ges till det ställen som varit extra bra. 
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● En stjärna betyder att restaurangen är exceptionellt bra i sin kategori  

● Två stjärnor betyder att restaurangen är värd en omväg 

● Tre stjärnor betyder att restaurangen i sig är värd en egen resa  

(“Guide Michelin – Restauranger I Michelinguiden | MICHELIN” n.d.) . 

3.2.1 Michelin Bib Gourmand 

Utöver Michelinstjärnorna delar Guide Michelin också ut “Bib Gourmand” som är en 

utmärkelse som indikerar vällagad mat till ett förmånligt pris. Bib eller bibendum är 

smeknamnet för Michelingubben. Guiden finns till för att hjälpa resenärer att hitta en bra 

restaurang i den staden som resenärerna besöker.  (“Guide Michelin – Restauranger I 

Michelinguiden | MICHELIN” n.d.) . 

3.3 Bedömning av Michelinrestauranger 

Stjärnorna delas ut enbart baserat på maten som serveras. Det finns fem kriterier som 

vägleder inspektörerna när dom gör sin bedömning. 

1. Kvaliteten på råvarorna 

2. Hantverket - smaken och tillagandet 

3. Personligheten - hur väl kocken lyckats hitta ett eget uttryck 

4. Värde för pengarna 

5. Kvalitet över tid - det ska vara en lika bra upplevelse oavsett när kunden besöker 

restaurangen . 

(“Guide Michelin – Restauranger I Michelinguiden | MICHELIN” n.d.) . 

 

 

 

12 

https://paperpile.com/c/N2Mz5i/Gf88
https://paperpile.com/c/N2Mz5i/6jGq
https://paperpile.com/c/N2Mz5i/6jGq
https://paperpile.com/c/N2Mz5i/Gf88


 

3.4 Vilka är inspektörerna och hur man blir en inspektör 

De flesta Guide Michelin-inspektörerna har en gedigen utbildning från restaurang eller 

hotellskolor, och flera års erfarenhet från branschen. Efter det genomgår den lärande en sex 

månaders internutbildning, där den lärande skapar en förståelse hur maten ska bedömas samt 

lär sig hur de olika kriterierna Guide Michelin har. Det ska vara samma typ av bedömning 

oavsett vilken inspektör som besöker restaurangen. 

Till en början besöker den lärande restaurangen tillsammans med en erfaren inspektör, detta 

gör man flera månader för att försäkra att bedömningen görs rätt. Först efter det får den nya 

inspektören börja göra egna inspektioner.  

Alla inspektörer i Guide Michelin är anonyma, detta för att försäkra läsarna av guiden om att 

inspektörerna inte får specialservice utan behandlas precis på samma sätt som vilken gäst som 

helst. Anonymiteten är väldigt viktig för att garantera Guide Michelins rykte.  (“Guide 

Michelin – Restauranger I Michelinguiden | MICHELIN” n.d.) . 

 

3.5 White guide 

White guide är Nordens ledande guidesystem. I Sverige har guiden getts ut sedan år 2005. 

Varje år testas och bedöms runt 800 restauranger. Av dessa 800 får 600 plats i guiden.  År 

2013 publicerar de också White Guide Café där sveriges bästa caféer presenteras och bedöms 

utifrån deras kaffe och utbudet av bakverk. 

År 2013 utgavs den första upplagan av White Guide Danmark och år 2014 kom den 

engelskspråkiga White Guide Nordic ut som presenterar de 300 bästa restaurangerna i 

Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Grönland och Estland. Alla guider finns 

tillgängliga i White guides app och på webben. 
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White Guide har redan etablerat sig som en stor pålitlig och drivande kraft i utvecklingen av 

både gastronomi och restaurangkultur.  

White Guide testar och bedömer anonymt. På restaurangscenen premierar White Guide 

framför allt personlighet, förnyelse, hållbarhet och miljö.  White Guide värnar om en sund 

näringsverksamhet i de branscher som de bevakar.  (“White Guide | The Best Restaurants in 

the Nordics” n.d.) . 

3.6 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön omfattar allt det du har omkring dig på jobbet, så som arbetsredskap, maskiner, 

luften, ljudet och ljuset, hur arbetet är organiserat, det sociala samspelet och hur man trivs på 

arbetsplatsen. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla 

på och runt om arbetsplatsen. 

Det är arbetsgivaren som har det största ansvaret över arbetsmiljön, men alla medarbetare är 

skyldiga att meddela om de upptäcker problem, risker eller ser möjligheter till förbättring. 

(“Arbetsställning Och Belastning – Ergonomi - Arbetsmiljöverket” n.d.) . 

3.7 Stress 

I många situationer är stress en positiv reaktion som är nödvändig för människan. Stress ger 

en ofta extra kraft inför en viktig uppgift. Sinnena blir skärpta och personen i fråga blir mera 

fokuserad, dessutom ökar prestationsförmågan.  

Det är när kraven blir för stora som stressen blir negativ. De negativa effekterna personen får 

av stressen ökar om stressen pågår under en lång tid utan att att kroppen får återhämta sig 

eller om påfrestningen är stor, till exempel vid en olycka.  (Davidji 2015)   ( Dok: Hunger  n.d.) 

(“Vegas Sommarpratare Podcast | Pontus Dahlström 2018” n.d.) . 
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3.7.1 Arbetsrelaterad stress 

Oavsett om personen är stressad på jobbet eller i privatlivet så påverkar helheten de båda 

delarna. Stressen påverkar också arbetsgruppen och hela organisationen.  

Orsaken till stress på arbetet kan vara många och olika personer påverkas på olika sätt. Det 

som en person upplever som stressande behöver inte alls vara stressande för en annan. Några 

exempel som kan orsaka stress är hög arbetsbelastning, otydliga uppgifter, dåligt stöd från 

omgivningen, återkommande förändringar eller att personen i fråga inte kan påverka 

situationen.  (Davidji 2015)   ( Dok: Hunger  n.d.)   (“Vegas Sommarpratare Podcast | Pontus 

Dahlström 2018” n.d.) . 

3.8 Motivation 

Det finns två olika sorters motivation, den yttre och den inre. Den yttre motivationen handlar 

mycket om belöningar och straff. Som när man var liten och föräldrarna sa, om du inte städar 

sitt rum så får du inte gå ut och leka med dina vänner. Belöningar är att vända på hotet och 

göra det till något positivt som att tänka, går jag och gymmar nu så får jag köpa tröjan jag 

länge velat ha. Så att hitta yttre motivation handlar ofta om hur du som människa tänker inför 

det du ska utföra. Den inre motivationen är den egentliga drivande kraften. Den grundar sig i 

en tillfredsställelse över vem man är och förtroendet för vad man presterar. Med den inre 

motivationen är det viktigt att veta vad du vill uppnå.  

Att skapa motivation hos en annan människa är svårt, men genom att skapa rätt 

förutsättningar kan det göra att personen själv blir motiverad. Motivation är vår drivkraft, 

precis så som drömmar,visioner och önskningar. Motivation är drivkraften bakom ett 

beteende eller en handling. Alla människor vill och är motiverade av någonting. Att få beröm 

för något du gjort är bland det som höjer motivationen mest. Det betyder att du gjort något 

bra, och det känns bra, en känsla du gärna vill uppleva igen. Vilket då gör att motivationen 
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för att prestera lika bra eller högre stiger.  (“Motivation – Den Viktigaste Framgångsfaktorn | 

Motivation.se” n.d.)   (Nottingham and Larsson 2018)   ( Dok: Hunger  n.d.)   (“Vegas 

Sommarpratare Podcast | Pontus Dahlström 2018” n.d.) . 

3.9 Ergonomi  

Ergonomi innebär att arbetet anpassas till människan för att förebygga risker för olycksfall. 

Ergonomi handlar mycket om att planera och organisera arbetet för att underlätta för 

individen.  

Redan när en börjar planera en verksamhet så bör en tänka på att ha en god ergonomi som                  

utformar inredningen av lokalerna på arbetsplatsen. För att individen ska må bra och kunna              

prestera bra, så måste det finnas tillräckligt med variation i rörelse och belastning.  

Belastningsbesvär uppkommer i samband med tunga lyft, obekväma, ansträngande och          

påfrestande arbetsställningar och rörelser. Högt arbetstempo och stress är också faktorer som            

påverkar ergonomin på arbetsplatsen. Även dåliga synförhållanden och arbetsförhållanden         

som inte är anpassade till tal påverkar.  (“Arbetsställning Och Belastning – Ergonomi -             

Arbetsmiljöverket” n.d.) . 

3.10 Ledarskap  

Ett bra ledarskap är en viktig förutsättning för att utveckla individens, gruppens och 

organisationens utveckling. Ledarskap finns överallt runt om oss. Ex. i hemmet har 

föräldrarna en ledande roll.  Ledarskap handlar om att få människor att må bra, nå olika mål 

med sina arbeten och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. En bra ledare ska få 

individer och grupper att prestera som bäst när det behövs som mest. Skillnaden mellan 

ledare och chefer är att ledare hjälper gruppen att sträva efter målet medans chefen säger hur 

gruppen ska nå målet.  (Önnevik 2010 ). 
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3.11 Konflikter på arbetsplatsen 

På alla arbetsplatser uppstår   konflikter förr eller senare. Konflikter behöver inte alltid vara 

dåliga, utan kan hjälpa individen eller gruppen att stanna upp, tänka till och utvecklas. Om 

konflikter blir allt för svåra och stora så kan det bero på dåligt ledarskap eller en otydlig 

företagspolicy. Konflikter handlar om känslor. Orsaken till att en konflikt dyker upp är ofta 

att någon känner sig kränkt. Många konflikter beror på missförstånd. 

Om konflikten inte blir löst så ställer det till det för både individen och arbetsplatsen. 

Konflikten kan leda till att effektiviteten blir lidande samt att det kan bli en dålig arbetsmiljö.  

De allra flesta personer som hamnar i en konflikt upplever att den tömmer dem på energi. 

Sjukfrånvaron blir oftas högre.  

Att förebygga konflikter är något som alla borde jobba med så mycket som möjligt. En 

arbetsplats där man anstränger sig för att vara positiv och tänka efter en extra gång före en 

uttalar sig minskar risken för konflikter. Det är också viktigt att en tar tag i konflikterna så 

fort som möjligt före dom växer sig allt för stora.  (Lundqvist n.d.) , 

3.11.1 Ansvar för konflikterna på arbetet 

I första hand är det arbetsgivaren som har ansvaret för att förebygga konflikter och hantera de 

konflikter som uppstår. De individer som blir utsatta för konflikter ska genast få hjälp och 

stöd. Chefer och arbetsledare ska också få gå utbildningar och vara tydliga med att kränkande 

behandling på arbetsplatsen inte tolereras. Skyddsombudets roll på arbetsplatsen är att 

samarbeta med arbetsgivaren och på de vis förebygga och informera om det uppstår 

konflikter som behöver åtgärdas.  (Lundqvist n.d.) . 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel sammanställs en presentation av mitt forskningsresultat. Jag har totalt 

intervjuat sju personer som alla jobbar eller har jobbat inom Michelinbranschen. I 

intervjuundersökningen har jag valt att sammanfatta och presentera det mest väsentliga 

delarna i respondenternas svar. Samtliga respondenter har fått besvara samma frågor. Alla 

intervjuer har gjorts via e-post då eftersom det har   varit så gott som omöjligt att träffa eller 

skypa med alla, då dom flesta bor i andra länder och har andra tidsskillnader. 

Undersökningsmetoden i den här avhandlingen utgörs av en kvalitativ intervju. Alla personer 

som svarat på intervjun kommer förbli anonyma då Michelin branschen är så pass känslig och 

personalen har svårt att säga helt öppet vad dom egentligen tycker och tänker utan att riskera 

sitt rykte. 

 

Respondent 1 

Ålder:  22 

Kön: Kvinna 

Nuvarande arbete: Studerande 

 

Respondent 2 

Ålder:  27 

Kön: Kvinna 

Nuvarande arbete: Katla Oslo, front of house.  
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Respondent 3  

Ålder: 27  

Kön: Man 

Nuvarande arbete: Black swan oldstead 

 

Respondent 4  

Ålder: 27  

Kön: Man 

Nuvarande arbete: Sommelier på en trestjärnig Michelinrestaurang 

 

Respondent 5  

Ålder:  30 

Kön: Man 

Nuvarande arbete: Restaurangchef 

 

Respondent 6 

Ålder: 34 

Kön: Kvinna 

Nuvarande arbete: Chef de partie 

Respondent 7 
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Ålder: 28 

Kön: Kvinna 

Nuvarande arbete: Sommelier 

 

1. Hur och varför började du jobba på en Michelinrestaurang?  

2. Hur länge har du jobbat inom michelin branschen? Hur länge har du jobbat på samma 

Michelinrestaurang?  

3. Vad visste du om Michelinbranschen förrän du började jobba inom den? Var det som 

du tänkt dig? varför/ varför inte?  

4. Vad motiverar dig att jobba inom Michelinbranschen?  

5. Vilken skillnad upplever du mellan de olika Michelinrestaurangerna du jobbat på? 

6. Hur upplever du arbetsmiljön på Michelinrestauranger?  

7. Tycker du arbetsmiljön är annorlunda jämfört med restauranger som inte har 

Michelinstjärnor. 

8. Anser du att arbetsmiljön på Michelinrestaurangerna kan och bör ändras. Hur skulle 

du vilja ändra på arbetsmiljön?  

9. Anser du att Michelinrestaurangerna du jobbat på tänker på ergonomin? Varför/Varför 

inte? 

10.  Om du inte jobbar kvar på en Michelinrestaurang. Varför valde du att sluta? 

11. Tror du att det är möjligt att jobba inom Michelinbranschen hela sitt liv? Varför/varför 

inte? 

12. Hur har ditt arbete inom Michelinbranschen påverkat ditt dagliga liv? 

13. Har du eller någon av dina nuvarande eller tidigare kollegor blivit utbränd efter arbete 

inom Michelinbranschen? Hur många? I följd av vad?  

14. Hur tror du framtiden ser ut för restauranger med en eller fler Michelinstjärnor? 
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5. RESULTAT 

1. Hur och varför började du jobba på en Michelinrestaurang?  

Respondent 1,2 & 5 har alla börjat sin karriär inom Michelin branschen via praktiken från 

den skola de studerat i. Valet att det blev en Michelinrestauranger var för att lära sig 

perfektion i arbetet och att motiveras av andra passionerade proffs inom branschen.  

Respondent  3 och 6 ville själv utvecklas och bli bättre kockar, så respondent 3 ringde direkt 

till köksmästaren på en michelin restaurang och bad om en provanställning. Medans 

respondent 6 började med att praktisera på en Michelin restaurang 

Respondent 4 hade målet direkt inriktat på att bli sommelier, och för att få den bästa 

lärdomen för det, så var Michelin branschen ett enkelt val. Respondent 4 har varit på flera 

olika Michelinrestauranger och var otroligt inspirerad av teamkänslan och perfektionen som 

han upplevde.  

Respondent 7 fick en förfrågan av chef sommelieren på Maaemo om hon ville komma och 

jobba. Strax efter det hade hon ett möte med ägaren av restaurangen och på den vägen var 

det.  

 2. Hur länge har du jobbat inom Michelinbranschen? Hur länge har du jobbat på samma 

Michelinrestaurang?  

Respondent 1,2, 5 och 7 har alla jobbat på en och samma restaurang. Respondent 1 & 5 har 

jobbat fyra månader var, då det var så länge deras praktik i skolan var. Respondent 2 har 

jobbat på samma restaurang i två år (Maaemo)  Respondent 7 har jobbat ett år på samma 

restaurang (Maaemo). 
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Respondent 3 har jobbat fem år inom Michelinbranschen varav tre år på hans nuvarande 

arbete. 

Respondent 4 har jobbat fyra år inom branschen, varav två och ett halvt år på samma 

Respondent 6 har jobbat sex månader på tre olika Michelinrestauranger. Allt för att få en 

förståelse för Michelinbranschen och det olika Michelinrestaurangerna.  

3. Vad visste du om Michelinbranschen förrän du började jobba inom den? Var det som du 

tänkt dig? varför/ varför inte?  

Respondent 1 och 5 visste inte så mycket alls om michelin branschen, de visste inte heller 

vad dom skulle förvänta sig. Både upplevde det som en stor chock med både arbetstiderna 

och precisionen i arbetet som krävdes av dem.  

Respondent 2 & 3 var mera beredd på att det kommer vara långa slitsamma dagar, där allt 

måste vara 100% perfekt. Respondent 3  blev mera positivt överraskad av den vänliga 

stämningen bland teamet. Medan respondent 2 tyckte det var precis vad hon kunde föreställa 

sig från början.  

Respondent 4 visste att det skulle vara långa arbetsdagar, han visste också att ju fler stjärnor 

restaurangen hade, desto mer krävs det av personalen. I slutändan var det mycket tuffare 

arbetsdagar, mycket mera timmar och mycket bättre betalt än vad han hade förväntat sig. Han 

tycker också det är häftigt hur snabbt man kan utveckla sin karriär inom michelin branschen. 

Snabbt blir man lite av en kändis. 

Respondent 6 och 7 har alltid hört talas om Michelinrestaurangerna och de kända kockarna 

som jobbar där. De visste också att inom Michelinbranschen så är det hög standard på både 

jobb och råvaror. Personalen är också väldigt passionerade över sitt arbete. 
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4. Vad motiverar dig att jobba inom Michelinbranschen?  

Överlag var alla respondenter ganska eniga om att den största motivationen är ge gästen en 

oförglömlig smakupplevelse och service. Precision, perfektion och kunskapen som finns på 

dessa restauranger var alla också eniga om att var motiverande. Respondent 1 & 5 visste 

också att det fanns ett slut på deras praktik, vilket motiverade dem att ge allt när dom väl 

levde i michelin världen.  

Respondent 6 visste att när man väl varit på en michelinrestaurang och gjort bra ifrån sig, så 

öppnas dörrarna för resten av Michelinrestaurangen och du kan börja klättra i din karriär.  

Respondent 7 påpekar också att det som var extra motiverande var att alla som jobbade där, 

ville faktiskt det till 100%. Det fanns inte en chans att vara lat. 

5. Vilken skillnad upplever du mellan de olika Michelinrestaurangerna du jobbat på? 

Respondent 1,2,5 och 7 har alla bara jobbat på en michelin restaurang. Respondent 5 tror att 

den största skillnaden är arbetsmoralen, på en Michelinrestaurang är alla proffs och alla 

strävar efter att lära sig så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt och gör därför nästan 

allt för att uppnå det. Respondent 5 tycker också att hierarkin är mycket striktare på 

Michelinrestauranger.  

Respondent 3 och 6 upplever att vissa restauranger är striktare än andra, mer fokus på vad du 

presterar arbetsmässigt än att du ser glad ut, till exempel. De upplever också att stilen på 

maten är rätt varierande. 

Respondent 4 upplever att den största skillnaden är antalet stjärnor. Han har jobbat på en 

restaurang som hade en stjärna. På den restaurangen var gäst antalet högt och dom erbjöd 

tjänster som att ha större fester där. På denna restaurang var detaljerna inte så viktiga heller. 

Nästa restaurang han jobbade på var väldigt sann med det dom sa och det dom levererade till 
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gästen. På den restaurangen var det också köket som var kung, inte gästen. Den nuvarande 

arbetsplatsen ger makt till gästerna och levererar en tjänst med mycket högt krav. Lågt 

gästantal men en mycket intensiv arbetsmiljö. 

6. Hur upplever du arbetsmiljön på Michelinrestauranger?  

Alla respondenter upplever att arbetsmiljön är tuff på Michelinrestaurangerna, både fysiskt 

och psykiskt.  

Respondent 1 upplever att det var en stressig stämning hela tiden då allt skulle vara perfekt. 

Det var långa arbetsdagar och ibland var det knappt så att man hade en paus under dagen. 

Maten som serverades var viktigare än hur personalens välmående. Passade det inte dig, så 

kunde du lika bra sluta direkt.  

Respondent 2, 6 och 7 upplever också att arbetsmiljön är tuff men de har heller aldrig känt så 

stor laganda och man hittar sina gränser på hur långt man kan pressa sig själv.  

Respondent 3 & 5 upplever båda att det är väldigt stor skillnad mellan de olika 

restaurangerna, vissa restauranger är som en enda stor familj. På andra restauranger handlar 

allt om sin egna överlevnad och man gör allt för att höja sig själv.  

Respondent 4 tror alla Michelinrestauranger har olika arbetsmiljöer. Men såklart kräver alla 

ett hårt arbete, långa arbetsdagar och ingen extra övertidsbetalning.  

 

7. Tycker du arbetsmiljön är annorlunda jämfört med restauranger som inte har 

Michelinstjärnor. 

 

 

24 



 

Både respondent 1 och 2 anser att det absolut är en märkbar skillnad på arbetsmiljön i en 

michelinrestaurang jämfört med andra restauranger. Dagarna är ofta längre, färre pauser och 

vissa regler tas inte i beaktande.  

Respondent 3 tycker att majoriteten av kök  som strävar efter perfektion går samma väg. Hårt 

arbetande kockar vars mål är att servera utsökt mat.  

Respondent 4 anser att det beror helt på vilken standard restaurangen har. Att stjärnan kanske 

egentligen inte spelar så stor utan huvudsaken är resultatet och hur mycket man vill satsa i 

restaurangen.  

Respondent 5 tycker att det i princip är samma upplägg oberoende restaurang, men servicen 

på Michelinrestauranger är betydligt mer kontrollerad.  

Respondent 6 tycker att atmosfären för gästerna är bättre på Michelinrestaurangerna, gästerna 

kan faktiskt sätta ner sig och njuta. Personalen jobbar effektivt med sitt största fokus på att 

servera utsökt mat.  

Respondent 7 håller med om att arbetsmiljön är mycket hårdare och man får tänka efter mer 

på varje detalj.  

8.  Anser du att arbetsmiljön på Michelinrestaurangerna kan och bör ändras?  Hur  skulle du 

vilja ändra på arbetsmiljön?  

På denna fråga är alla respondenter överens om att arbetsmiljön borde ändras, frågan är om 

det går. Respondenterna anser att man borde ha tillgång till mera pauser under dagarna och 

eventuellt att ha kortare dagar. Många personer orkar bara jobba i Michelin branschen bara en 

kort tid före dom väljer att jobba någon annanstans för att inte bli utbränd eller liknande. 

Respondent 3 och 4 som båda jobbar för tillfället på Michelinrestauranger tror dock inte att 

det är möjligt att göra några större ändringar utan att det påverkar restaurangen negativt. 
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Respondent 7 påpekar dock att den restaurangen hon var på drog ner på arbetsdagarna till 

personalen. Alla där jobbade tre dagar i veckan. Hon tycker att alla Michelinrestauranger bör 

göra liknande för att inte slita ut personalen och få personalen att stanna längre.  

9. Anser du att Michelinrestaurangerna du jobbat på tänker på ergonomin? Varför/Varför 

Inte? 

Respondent 1,2,4 och 7 anser alla att man tänker på ergonomin då allt ska ske snabbt och 

smärtfritt i köket. Det är många timmar gående och stående. Respondent 1 och 5 tycker dock 

att det skulle kunna vara bättre då förråd, kylar och frysar fanns flera våningar ner och det 

fanns inte någon hiss, så det var en del spring i trappan. Respondent 1 anser också att den 

noggranna städningen sliter på. 

Respondent 6 anser att Michlinrestaurangerna inte fokuserar särskilt mycket på ergonomin.  

 10 . Om du inte jobbar kvar på en Michelinrestaurang. Varför valde du att sluta? 

Respondent 1 och 5 slutade jobba på Michelinrestaurangen dom praktiserade på när deras 

praktik period tog slut. Båda kunde tänka sig att jobba vidare på respektive restaurang men 

hade annat jobb med högre lön som väntade. Respondent 2 kände att efter att ha jobbat två år 

i  Michelinbranchen så var kroppen för trött för att fortsätta samt att hon ville utbilda sig 

vidare. Respondent 4 har bara slutat jobba på en michelinrestaurang för att börja jobba på en 

annan med fler Michelinstjärnor.  

 

Respondent 6 säger att hon börjar känna sig för gammal för Michelinbranschen, eftersom 

man knappt har något privatliv om man vill prestera på topp.  

Respondent 7 slutade pågrund av flytt.  
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11. Tror du att det är möjligt att jobba inom Michelinbranschen hela sitt liv? Varför/varför 

inte? 

Respondent 1 och 3 tror inte man kan jobba inom Michelinbranschen hela sitt liv eftersom det 

sliter för mycket på både kropp och huvud. Risken att man blir utbränd är för stor. Dessutom 

tror respondent 3 att man kommer värdera andra saker mer när man blir lite äldre, så som 

familj och fritid.  

Respondent 2, 5, 6 och 7 anser att man nog kan jobba hela sitt liv inom Michelinbranschen 

med man måste sätta ner foten så att man inte blir utnyttjad, samt man måste hitta balansen 

mellan arbetslivet och privatlivet. Dessutom är variation alltid bra. 

Respondent 5 har svårt att svara på denna fråga när han just nu är på topp i sin karriär, han har 

sett personer som gjort det, men är tveksam till om han själv kommer jobba inom 

Michelinbranschen när han är 60. Men han tycker att det är bra betalt och en chans att hela 

tiden utvecklas, så han ser positivt på det för tillfället.  

12. Hur har ditt arbete inom Michelinbranschen påverkat ditt dagliga liv? 

Respondent 1 och 6 anser att livet man levde när de jobbade inom Michelinbranschen var 

väldigt begränsat. De anställda jobbade 14-17 timmar fyra dagar i veckan vilket gjorde att de 

låg platt på sina lediga dagar. Respondent 2,3 och 4 städar mycket mer noggrant hemma och 

alla detaljer runt omkring är lite mer organiserade efter att de varit i närheten. Dom kommer 

på sig själva med att putsa bestick,glas,speglar,stolar och ytor på ett kliniskt sätt när dom är 

hemma. Respondent 7 håller med och tillägger att krav på andra restauranger och personalen 

på de restaurangerna hon besöker är mycket högre nu. 

Respondent 5 har fått mycket mer förståelse för hur de framgångsrika restaurangerna drivs 

och vilken mängd personal det krävs. Han fick även ett brett perspektiv på hur skör 

restaurangbranschen är ekonomiskt och hur man kämpar för att inget får gå fel.  När han 
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jobbade på Michelinrestaurangen blev han mest påverkad fysiskt då han inte fick någon lön 

för det arbetet han utförde. Privatlivet var minimalt men han hade fina kollegor så han ångrar 

ändå inte sitt beslut övera att praktisera på Michelinrestaurangen. 

13. Har du eller någon av dina nuvarande eller tidigare kollegor blivit utbränd efter arbete 

inom Michelinbranschen? Hur många? I följd av vad?  

Respondent 1 och 5 har ingen de direkt vet att blev utbränd, flera slutade men orsaken vet 

dom inte. Respondent 5 såg flera som hade tendens till det. Respondent 5 var också själv 

nära, men tog en paus under några veckor och sen var han okej igen. Respondent 5 anser 

också att man kan bli utbränd inom alla typer av restauranger där det är mycket stress och 

långa arbetsdagar. 

Respondent 2 har haft tre kollegor som blivit utbrända och hon har själv haft en liten 

utbrändhet. Respondent 3 har några kollegor som lidit av stress, depression och ångest på 

grund av michelin branschen. Respondent 4 vet över sex stycken personer som fått något slag 

av utbrändhet. Han tillägger också att stress, depression, ångest missbruk och trötthet varit en 

stor del av deras utbrändhet.  

Respondent 6 har vet ett flertal som lidit av utbrändhet, men ingen nära vän. 

Respondent 7 har flera hon känner som valt att sluta när dom märkte att det börja vara nära 

för utbrändhet. 

 

14. Hur tror du framtiden ser ut för restauranger med en eller fler Michelinstjärnor? 

Alla respondenter tror Michelinbranschen kommer fortsätta i samma stil med långa 

arbetsdagar och hård disciplin. Alla hoppas dock på att det kommer ändras på ett vis där 

arbetsdagarna blir kortare, lönen bättre men perfektionen och effektiviteten består.  
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Respondent 7 tror också att framtiden för Michelinrestaurangerna ser lovande ut, allt fler 

människor älskar att gå ut och äta på Michelinrestauranger. Det har blivit en allt större grej i 

världen och människor vill uppleva helheten, allt från maten, historien till servicen.  

 

5.1 Analys av intervjuer 

Det jag kommit fram med mina intervjuer är att Michelinbranschen är tuff och slitsam. Alla 

som jag intervjuat har i stort sett alla börjat jobba inom branschen för att lära sig precision, 

perfektion och för att utvecklas att bli ännu bättre. Det som jag upplever lite förvånande är att 

den som jobbat längst inom Michelinbranschen bara har jobbat inom den i fem år, men visst, 

alla jag intervjuat är ganska unga. Vem som helst kan egentligen börja jobba på en 

Michelinrestaurang bara du själv är beredd på att ge allt och öppen för att lära dig. Det är en 

värld som är tuff och man måste ha en hel del skinn på näsan och vassa armbågar för att 

överleva, men det är också en värld där man faktiskt kan få uppleva teamkänsla på en ny nivå 

tack vare att man jobbar så nära varandra, många dagar i veckan, många timmar om dagen. 

Arbetsmiljön och tankesättet på ergonomin på arbetsplatsen varierar också stort och man får 

räkna med att det kanske inte är så bekvämt som man kanske skulle önska. Det flesta 

restauranger försöker ju dock tänka på detta då arbetet ska flyta på sån enkelt som möjligt. En 

sak som alla jag intervjuat har lärt sig, är att dom är mycket bättre på att städa och se fläckar 

efter att jobbat på en Michelinrestaurang än före. Det är lätt att man tar jobbet och städande 

med hem, på gott och ont. Orsaken till att de jag intervjuat slutade jobba på 

Michelinrestaurangerna är för att de bara varit där en kort period, ex praktik. Men också för 

att dom fått möjligheten att byta upp sig till en michelinrestaurang som kan utveckla dem 

vidare i sitt arbete. Det som jag upplever att är det mest skrämmande är att alla känner nån 

om de så inte är de själv som blivit utbränd. Nu var det inte bara en eller två personer dem 

visste om. Intressant också att personer som är vid 30 års åldern tycker att dom är för gamla 

för branschen. Det är inte första gången jag hört det utan fick också höra det en hel del när jag 
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själv praktiserade på en Michelinrestaurang. Precis som alla respondenter tror, så tror också 

jag att Michelinbranschen kommer fortsätta med långa arbetsdagar och hård disciplin. Jag 

önskar dock att det fanns en lösning på detta, vad det skulle vara vet jag dock inte.  
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6. SLUTSATS 

Syftet med detta arbete var att ta reda på varför Michelinbranschen är så eftertraktad, trots de 

långa slitsamma dagarna för personalen. I det stora hela är jag nöjd med vad jag fått fram i 

detta arbete. Jag har fått fram att personalen vill utvecklas, lära sig allt om precision och 

perfektion, helt enkelt sträva över att bli bäst på de dom gör. Det har inte varit det lättaste att 

få kontakt med personer som vill svara på dessa frågor då Michelinbranschen är ett så pass 

känsligt ämne inom restaurangbranschen. Dessutom är det är svårare att få personer att svara 

när de flesta bor i olika länder och har en annan tidszon. De flesta av dem jobbar en hel del 

också. Så för att få bäst kontakt med dem, har varit att ta reda på när de är lediga från jobbet. 

Det är intressant hur olika men ändå lika de personerna jag intervjuat tycker och tänker. Det 

känns även som om det är en stor hatkärlek för Michelinbranschen.  

Frågeställningen jag jobbade utifrån är att få reda på hur personalen upplever arbetsmiljön på 

en Michelinrestaurang och om personalens verklighet stämmer överens med den upplevelse 

som framstås för kunden. Det jag kom fram till är att arbetsmiljön skiljer sig stort från de 

olika Michelinrestaurangerna. Jag upplever att personalens verklighet stämmer överens med 

det som kunden förväntar sig när det kommer till en Michelinrestaurang. En upplevelse med 

precision och perfektion. Jag tror dock att väldigt få människor ser och förstår hur mycket 

arbete det krävs av Michelinrestaurangerna och personalen som jobbar där.  

Jag själv anser att vi borde lyfta restaurangbranschens olika delar mer. Jag själv var helt 

obekant med Michelinbranschen före jag via praktiken i skolan snubblade in på Maaemo, 

som visade sig att inte var den lättaste uppgiften, då Maaemo har tre stjärnor i guide Michelin. 

Vi borde prata och diskutera mer för att få en större förståelse. För hur många vet egentligen 

vad ordet Michelinstjärna eller Michelinrestaurang betyder.  
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6.1 Arbetets reliabilitet och validitet 

Jag anser att mitt arbete har en låg reliabilitet eftersom undersökningens resultat skulle inte 

bli detsamma om denna undersökning skulle göra igen. Det eftersom det högst antagligen 

skulle vara andra personer som intervjuas samt en annan intervjuare. Dessutom går inte 

arbetets värde att mätas då all data samlats in genom interaktion mellan olika människor och 

det mötet kan aldrig återupplevas. Samt i detta fall är det jag som intervjuare som också är 

analytiker vilket betyder att ingen annan kan vara jag, så därmed skulle resultatet bli ett annat 

om någon annan skulle göra en liknande undersökning.  

Jag anser att min undersökning har en relativt god validitet eftersom jag intervjuare personer 

inom Michelinbranschen och det är ju deras verklighet dom har berättat. 

 6.2 Förslag till vidare forskning  

Vidare forskning inom ämnet kunde vara att undersöka vad ägarna på Michelin 

restaurangerna anser om arbetsmiljön på deras restaurang.  
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