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Bakgrund och problembeskrivning 

Hotell och restaurangbranschen brister i systematiken i sitt arbetsmiljöarbete. En systematik 
underlättar för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och att förbättra sin 
arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har tidigare genomfört lokala inspektionsinsatser med 
inriktning mot hotell och restauranger. I dessa inspektioner har det framkommit ett tydligt 
mönster där brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet är den främsta orsaken till de krav vi 
ställt på företaget. Utifrån de kunskaperna beslutade Arbetsmiljöverket att inspektera hotell 
och restauranger i en större satsning gemensamt i distrikten Malmö, Växjö och Göteborg. 
 
Inom hotell och restaurangbranschen arbetar både ungdomar och kvinnor, två grupper som 
Arbetsmiljöverket lägger speciellt fokus på just nu. Branschen har en hög personalomsättning. 
De vanligaste problemen inom branschen är stress och hög arbetsbelastning, tunga lyft, 
bärande i trappor, hala golv, brännskador, skärskador, buller/höga ljud, belysning och hot 
och våld. 
 
Vi ser en ökning av anmälda arbetsolyckor och tillbud. Kanske inte så många anmälningar i 
förhållande till antal som arbetar i branschen, men vi tror dessutom att många olyckor och 
tillbud inte rapporteras.   
 
Risker för sjukdomar och olyckor i branschen går att förebygga. Vårt fokus vid tillsynen har 
varit på hur hotell och restauranger arbetar systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön. 
Viktiga områden som vi särskilt har kontrolerat har därför varit belastningsergonomi, hot och 
våld, maskinsäkerhet och arbetstid/arbetsbelastning. 
 

Inriktning och mål 

Syftet med tillsynen var att kontrollera att hotellen och restaurangerna som arbetsgivare 
genomför de åtgärder som krävs för att förebygga arbetsrelaterade besvär. Dessutom ville vi 
få en ökad förståelse och insikt i vad arbetsmiljöarbete handlar om.  
 
Målet var att branschen ska jobba för en bättre fysisk miljö, bättre ergonomiska 
förutsättningar, öka sina kunskaper genom utbildning i bland annat ergonomi, och minska 
arbetsbelastning och stress. 
 

Förutsättningar och avgränsningar 

Tillsyn med fokus på hotell med restaurang men även enbart restauranger inom Malmö, 
Växjö och Göteborgs distrikt.  
 
Med anledning av omfattning och metod har tillsynen kommuniceratas med partnerna i 
branschen (VISITA, Hotell- och restaurangfacket). 
 

Metod och genomförande 

Metoden som använts var ett gemensamt aviseringsbrev och checklista som skickades två-tre 
veckor innan inspektionen. Arbetsgivarna skulle gå igenom checklistan innan inspektionen så 
att arbetsgivarna tidigt aktiverats i sitt arbetsmiljöarbete via den undersökning och 
bedömning av arbetsmiljön som sker när man går igenom checklistan.  
 



 

Inspektionerna genomfördes först med en genomgång med arbetsgivare (och i den mån det 
fanns skyddsombud eller annan personal) av checklistan, främst den del som berör det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Därefter genomfördes en fysisk inspektion med särskilt fokus 
på restaurangköket, hotellrummen och varumottagning och transportleder.  
 
Uppföljningsbesök har gjorts för att kontrollera om arbetsgivaren har utfört de åtgärder som 
Arbetsmiljöverket ställt som krav. 
 

Resultat  

Under våren 2013 genomfördes cirka 300 inspektioner. 200 arbetsgivare har besökts i Malmö, 
Växjö och Göteborgs distrikt. 163 inspektionsmeddelanden med 680 krav har skrivits. Vi har 
dessutom skickat 22 särskilda skrivelser om förbud att använda farliga maskiner utan skydd, 
exempelvis skärmaskiner och degblandare. 
 
Kraven Arbetsmiljöverket ställt handlar främst om brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som riskbedömning (främst inom ergonomi), uppgiftsfördelning och 
brister rörande rutiner för tillbud och olycksanmälan. Arbetsmiljöverket har också stött på en 
del hissar som saknar korgdörr/ljusridå – risk finns då för allvarliga olyckor om man fastnar 
mellan gods och ”rörlig” hissdörr. Gods får absolut inte transporteras i hiss utan 
innerdörr/ljusridå! Även personhissarna på hotellen behöver numera ha innerdörr/ljusridå. 
Arbetsmiljöverket har kontaktat kommunen där hotellen ligger om korgdörr saknas eftersom 
kommunen har tillsynsansvar över Boverkets regler. 
 
Vi har även stött på brister i medicinska kontroller av personal som arbetar natt. All personal 
som arbetar större delen av sin arbetstid på natten ska erbjudas medicinska kontroller 
eftersom det är mycket ansträngande för människan att arbeta natt, en del är inte lämpade för 
att arbeta natt. Vi har lämnat information till åklagaren för fortsatt utredning av de 
arbetsgivare vi stött på som inte erbjudit medicinskt kontroll. Då Arbetsmiljöverket uppfattat 
den bristen som främst en informationsmiss har vi tagit kontakt med arbetsgivarnas 
branschorganisation (VISITA) och uppmanat dem att informera sina medlemmar.  
 

Slutsats/diskussion 

Vår bild av hotell och restauranger som en stressig arbetsplats med en hel del risker i 
arbetsmiljön har bekräftats genom tillsynen. Det finns stora brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljö är inte prioriterat på arbetsplatserna. Det är Arbetsmiljöverkets 
uppfattning att arbetsgivarna behöver bli bättre på att uppmärksamma ergonomiska risker; 
tunga lyft, bärande, besvärliga arbetsställningar. Att organisera arbetet med bra scheman och 
samarbete är framgångsfaktorer för att orka arbeta kvar i branschen. Det brister även i rutiner 
för rapport av tillbud. Att inte hantera sina tillbud medför att man missar möjligheten att rätta 
till något som ännu inte blivit ett stort problem. Arbetsgivarna behöver se till att 
köksmaskiner har skydd, att de har ordning på kemikalier i städ och kök och att golven inte är 
hala. VISITA och Hotell- och restaurangfacket har tagit fram branschanpassade 
webbutbildningar om arbetsmiljö. Det är bra initiativ för att höja arbetsmiljökunskapen på 
arbetsplatserna. Ett förebyggande arbetssätt ger bättre arbetsmiljö och bättre flyt i arbetet med 
färre störningar. 
 
Arbetsmiljöverket har också genom tillsynen fått ta del av goda exempel på hur man arbetar 
systematiskt med att minska riskerna för personalen. Vi har exempelvis sett bra introduktion 



 

med fadder till de nyanställda, tydlig uppgiftsfördelning så man vet vem som gör vad. Vi har 
också sett exempel på arbetsplatsträffar där man har en stående punkt som rör arbetsmiljön 
och att man går skyddsronder.  
 
Många är duktiga entreprenörer men inte alltid så kunniga i arbetsmiljöarbete. De agerar 
direkt då problem redan uppstått och löser dessa på ett bra sätt. Vi önskar ett mera vardagligt 
”tänk” så att man mer systematiskt undersöker de risker som finns och därefter åtgärdar dem. 
 
Sammanfattningsvis så har tillsynsinsatsen varit motiverad och det har varit angeläget att 
belysa arbetssituationen för personal som arbetar inom hotell och restaurangbranschen.   
 
Tillsynen har bidragit till ett mera systematiskt arbetsmiljöarbete i branschen. Då det är 
många som får sitt första arbete på hotell och restauranger är det extra viktigt att man får en 
bra start i arbetslivet. Ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män är också viktigt att 
åstadkomma. Förhoppningsvis kommer tillsynen skapa bättre förutsättningar för hela 
branschen.  
 
Arbetsmiljöverket avdelning syd 

 
 
Kontaktpersoner 
För mer information kontakta: 
pernilla.niia@av.se 
mikael.bergman@av.se 
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