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Abstract 

The distribution of work related tasks depending on gender leads to different 
appraisal depending on which gender is performing a task. This aim of this 
research is to study how gender differences influence task allocation within 
the restaurant industry. The study is inspired by a discourse analysis 
perspective complemented by constructivist and critical pragmatic theory. 
Interviews were conducted in two focus groups with seven participants in 
total. The analysis is divided into four sections which answer six discourse 
analytical questions using the interview material. The data is interpreted 
using gender theories as well as theories of masculinity and femininity. The 
study shows that conceptions of ability based on one's biological sex 
initially determine the distribution of tasks between men and women. 
Power, status and appreciation are unequally distributed qualities among 
tasks as well as gender in the restaurant industry. 

Keywords: discourse analysis, critical pragmatism, task distribution, gender 
relations, masculinity, femininity. 

 

Abstract  

Fördelningen av arbetsuppgifter efter kön leder till att arbete värderas olika 
beroende på vilket kön personen har som utför arbetet. Syftet är att med 
diskursanalytisk metodansats studera könsskillnader och hur dessa påverkar 
arbetsfördelningen i restaurangbranschen. Studien är inspirerad av ett 
diskursanalytiskt perspektiv med konstruktivistiska och pragmatiska inslag. 
Jag genomförde intervjuer i två fokusgrupper med sammanlagt sju personer. 
Analysen är uppdelad i fyra delar och jag besvarar sex diskursanalytiska 
frågor utifrån intervjutextens innehåll. Tolkningen av datamaterialet sker 
utifrån genusteorier samt maskulinitets- och femininitetsteori. Studien visar 
att föreställningen om könets förmåga och vilja initialt bestämmer 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Makt och status är olika 
fördelat – allt beroende på arbetsfördelningen mellan män och kvinnor.  

Nyckelord: diskursanalys, kritisk pragmatism, arbetsfördelning, 
genusrelationer, maskuliniteter, femininiteter. 
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Bakgrund 
I restaurangbranschen arbetade förra året 4,4 procent av Sveriges anställda. Det arbetar nästan 
dubbelt så många kvinnor i branschen som män (SCB, 2012). Trots det stora antalet kvinnor i 
branschen är det få kvinnor som är kända för allmänheten. De flesta av oss känner till Leif 
Mannerström, Werner Vögeli och Per Morberg. Tävlingen Årets kock har hållits sedan 1983 
och samtliga vinnare har varit män förutom 1988 då Kristina Pettersson segrade 
(aretskock.se). Media visar upp en bild av en ojämn könsfördelning. Frågan är hur 
mediabilden och bilden hos allmänheten påverkar de som arbetar i restaurangbranschen. När 
maten är målet för restaurangbesöket ligger kökets prestation i fokus. Men när flertalet av de 
som jobbar i branschen är kvinnor, varför syns nästan bara de kockar som är män? Att få en 
eller flera stjärnor i Guide Michelin är en av de mest prestigfyllda utmärkelserna en krögare 
kan få. Alla de restauranger som har, eller har haft, en stjärna i Guide Michelin hyser en 
krögare som är man (michelin.se). För att belysa problematiken är det fruktbart att undersöka 
kvinnors villkor i restaurangbranschen, särskilt som de är i majoritet när det gäller antalet 
anställda men samtidigt mer eller mindre osynliga i media och för allmänheten. 

Problemformulering 
I arbetslivet är ofta yrken och arbetsuppgifter fördelade efter kön. Snedfördelningen leder till 
att samma arbete kan värderas olika beroende på om det är en man eller kvinna som utför det. 
I och med denna uppdelning konstrueras genusidentiteter, femininiteter och maskuliniteter, i 
arbetet (Eliasson & Härenstam, 2010). I feministisk forskning har fokus traditionellt legat på 
utforskandet av ojämlikheter mellan kvinnor och män. Numera omfattar även forskningen hur 
olika former av maskuliniteter och feminiteter interagarerar i hierarkiska 
organisationsstrukturer (Selberg, 2011). Att tala om femininiteter och maskuliniteter har som 
syfte att visa på den interna skiktningen som finns inom könskategorierna. Dessa skiktningar 
avgörs och förklaras av relationerna mellan könskategorierna (Connell, 1995). Det är relevant 
att undersöka en arbetsplats där både män och kvinnor arbetar, i en till synes platt 
organisation, mot samma mål och där de anställda utför samma arbetsuppgifter. Det är 
angeläget att beskriva hur kvinnliga restaurangarbetare upplever och beskriver sin 
arbetssituation i förhållande till kön och arbetsinnehåll. Intresset av att undersöka kön och 
genusförhållanden är traditionellt tvärvetenskapligt. Mycket av de begrepp och definitioner 
som presenteras i studien är främst förknippat med sociologi tillämpningen är utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv. Utifrån det pedagogiska perspektivet är det intressant att fundera över 
hur diskussionen om arbetsinnehållet och arbetsfördelningen påverkar de normer, kunskaper, 
regler och värden som blir gällande på arbetsplatsen. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att med en diskursanalytisk metodansats studera hur könsskillnader 
påverkar arbetsfördelningen på en arbetsplats. Jag undersöker hur kvinnliga 
restaurangarbetare beskriver sin arbetsplats, hur de utför arbetsuppgifter och hur utförandet av 
arbetsuppgifter påverkar könsskillnader. Med hjälp av två forskningsfrågor vill jag specificera 
uppdraget. 
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 Vilka bilder växer fram av ”kvinnor” och ”män”? 
 Hur påverkar könsskillnader arbetsfördelningen? 

Genom att undersöka bilden av ”kvinnor” och ”män” i branschen ämnar jag öka förståelsen 
för hur bilden av vår verklighet växer fram. När bilden av ”män” och ”kvinnor” studeras och 
beskrivs går det att undersöka hur kategorierna påverkar arbetsfördelningen på en arbetsplats. 

Tidigare forskning 
I den tidigare forskning som presenteras nedan kommer olika typer av forskning som belyser 
ojämlikhet mellan män och kvinnor att lyftas fram. Såväl organisatoriska orsaker som 
biologiska orsaker undersöks. Den tidigare forskning som presenteras kommer senare 
diskuteras utifrån tolkningen av denna studies resultat. 

Kvinnor och män anses ha olika tillgång till att avancera i organisationer och De Pater, Van 
Vianen och Bechtoldt (2010) söker därför, utifrån två studier, förklara skillnader mellan män 
och kvinnor i karriärframgång. De undersöker tillgången och tilldelningen av utmanande 
arbetsuppgifter mellan män och kvinnor. Med utmanande arbetsuppgifter menade författarna 
(ibid) nya okända arbetsuppgifter, samordnande arbetsuppgifter, möjligheten till att fatta 
strategiska beslut etctera. Resultatet visar på att chefer och arbetsledare (omedvetet) utför kön, 
genom att delegera utmanande arbetsuppgifter olika till sina manliga respektive kvinnliga 
anställda. Kvinnor utför färre utmanande arbetsuppgifter och därmed anses en anledning vara 
att de då också tilldelas färre utmanande arbetsuppgifter. Resultatet visar även att män 
tilldelas fler utmanande arbetsuppgifter än kvinnor trots att de uppvisar högre ambition och 
arbetsprestation. Författarna (ibid) menar att denna arbetsfördelning leder till en oönskad 
situation. För att kunna konkurrera med internationella företag måste organisationer ta till 
vara på talangfulla kvinnliga och manliga anställda. Att misslyckas med att erbjuda kvinnor 
karriärmöjligheter är en kortsiktig och olönsam strategi. Jag menar att även 
restaurangbranschen borde vara intresserade av att ta tillvara på såväl talangfulla kvinnliga 
och manliga anställda. Min studie skulle ytterligare kunna utforska arbetsledningens 
”utförande” av kön i restaurangbranschen. 

Ett alternativt sätt att se på saken, där Svenskt Näringslivs påverkan på diskursen, har 
undersökts av Jansson (2010). Avhandlingen söker svar på frågan hur kön diskursivt 
konstrueras genom en nyliberal diskurs, genom att beskriva och analysera de 
subjektspositioner som görs möjliga i den nyliberala diskursen. Svenskt Näringslivs 
problemrepresentationer om jämställdhet är skapade i syfte att stärka sin 
verklighetsrepresentation. Jansson (ibid) skapar begreppet den paradoxalt nödvändiga kvinnan 
för att beskriva Svenskt Näringslivs syn på kvinnan som en motsägelsefull konstruktion. 
Begreppet innebär att Svenskt Näringsliv menar att kvinnor behöver inkluderas i dess 
egenskap av att vara kvinna på grund av att ”marknaden” behöver olika kompetenser, 
förmågor och erfarenheter för att kunna expandera och skapa tillväxt. Men kvinnor ges inte 
tillträde till ”marknaden” i egenskap av att vara olika som kvinnor. De efterfrågas inte på 
”marknaden” som kvinnor utan förväntas förändras för att passa in i en manlig norm. Som en 
följd av detta utmanas inte könsmaktsordningen i grunden av Svenskt Näringsliv. Därmed 
faller föreställningen om att ”marknaden” är icke diskriminerande. Janssons (ibid) forskning 
ger möjligheten att i min studie diskutera konstruktionen av kvinnan i branschen som 
möjligen motsägelsefull. Antingen passar kvinnan in i branschen i egenskap av att vara 
kvinna eller så förväntas även de passa in i en manlig norm. 
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Flera forskare söker mer eller mindre biologiska förklaringar till könsskillnader i arbetslivet. 
Vid en genomgång av svensk paneldata undersöker Bygren och Gähler (2012) i vilken 
utsträckning könsskillnaden bland de som har en auktoritär anställning förändrats på grund av 
könsspecifika konsekvenser av familjeformationen. Resultaten tyder på att skillnaden har 
minskat blygsamt mellan 1968-2000. Anledningen beror främst på föräldraskap. Så länge en 
kvinna är singel och barnlös är könsskillnaderna till en auktoritär anställning till och med till 
kvinnors fördel. När män däremot blir föräldrar ökar deras chanser till en auktoritär 
anställning drastiskt, medan kvinnors chanser stagnerar. Detta föreslås bero på två 
anledningar. Det kan dels bero på att män reagerar utifrån en könsstereotypiskt beteende och 
tar rollen som familjens försörjare. Ett sätt att göra detta är att ta en auktoritär anställning. 
Kvinnor å andra sidan tar den omvårdande rollen, vilket kan kombineras med en auktoritär 
anställning, men endast med stora svårigheter. Detta leder till att kvinnors karriärer plattas av 
efter 30 års ålder, då många blir föräldrar. Män å andra sidan når sin karriärtopp vid 40-50 års 
ålder. En mer direkt biologisk förklaring söks men framförallt undanröjs av Herman och 
Rockoff (2011). Författarna (ibid) undersöker om det finns ett samband mellan menstruation 
och sjukfrånvaro. Ett sådant samband skulle vara en provokativ och viktig biologisk 
förklaring till könsskillnader på arbetsmarknaden. Dock saknar denna förklaring empiriskt 
bevis. Deras använda datamaterial avvisar att kvinnor med större sannolikhet har sjukfrånvaro 
utifrån en 28 dagars intervall. Jag vill mena att forskning på biologiska anledningar och dess 
konsekvenser blir relevanta att diskutera även i min studie. Om deltagarns beskriver 
biologiska förklaringar till sin arbetssituation blir viktigt att ta upp dessa, men även frånvaron 
av biologiska resonemang fyller en lika viktigt funktion. 

Biologiska förklaringar till könsdiskriminering på arbetsplatsen får olika implikationer men i 
Stainback, Ratliff och Roscignos (2010) fall undersöks förekomsten av könsdiskriminering. 
Deras underökning visar att könsdiskriminering är mindre sannolikt för både män och kvinnor 
när de är en del av den numeriska majoriteten. Hos män är upplevd könsdiskriminering mest 
sannolikt när arbetsplatsen endast består av upp till 25 procent män. Kvinnor däremot 
upplever könsdiskriminering när arbetsplatsen består av ända upp till 49 procent kvinnor. Jag 
menar att den numeriska relationen mellan manliga och kvinnliga anställda mellan 
arbetsuppgifter är värd att diskutera i min studie då det skulle kunna ge en del i förklaringen 
till varför olika arbetsuppgifter kan värderas olika beroende på om det traditionellt är en man 
eller kvinna som utför arbetet. 

Den forskning som dock är mest relevant för denna uppsats och dess valda problemområde är 
en avhandling av Mulinari (2007) som undersöker servicearbete i hotell och 
restaurangbranschen. Den visar hur ojämlikhet formas genom arbetsprocessen och kön, 
etnicitet och sexualitet görs i arbetsprocessen. Arbetsprocessen formas av arbetsgivares, 
kunders och anställdas föreställningar, fantasier och dess maktrelationer. Avhandlingen visar 
också på hur arbete är en källa till gemenskap, motstånd och identitetsskapande. Genom ett 
fokus på arbetsprocessen, och inte på vad som produceras, visar avhandlingen på de många 
ansikten som servicearbetare är bärare av. De arbetande i restaurangbranschen skildrar sitt 
arbete som ett industriellt arbete, ett skådespeleri på en teater, ett omsorgsarbete och ett 
fysiskt arbete. Dessa olika delar utförs inte var för sig, utan på en och samma gång.  
Beskrivningen av delar av arbetet som omsorgsarbete ifrågasätter diskurser som placerar 
omsorgsarbete i den offentliga sektorn och känsloarbete i den privata servicesektorn. 
Avhandlingen ifrågasätter därmed uppdelningen av omsorgs – och känsloarbete. Denna 
uppdelning leder till en dikotomi där bilden av den ”naturliga” och den ”spelande” kvinnan 
skapas. Denna bild reproducerar och legitimerar könsojämlikheter på arbetsmarknaden. 
Mulinaris (ibid) avhandling visar också på att, i likhet med genusforskningen om 
servicearbete, görandet av kön och sexualitet är centralt i görandet av servicearbete. Mulinari 
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(ibid) menar att den heterosexuella exotiseringen av rasifierade kroppar skapar de krav och 
förväntningar som finns på arbetsplatsen. Vilket omskrivet betyder den vite mannens 
stereotypa och koloniala fördom om den utländska kroppen. Till skillnad från den arbetskraft 
som uppfattas som ”svensk” innebär den heterosexuella exotiseringen att arbetskraften 
förväntas arbeta mer och annorlunda. 

Som sammanfattning vill jag mena att just Mulinaris (2007) forskning och ifrågasättande av 
uppdelningen av omsorgs – och känsloarbete är det som främst är relevant att diskutera i min 
studie. Eventuella likheter med min studie skulle ytterligare förklara och därmed ifrågasätta 
denna uppdelning. Jag ämnar även diskutera om den heterosexuella exotiseringen inte bara 
sträcker sig till den arbetskraft som inte ser ”svensk” ut utan mer generellt beskriver synen på 
den kvinnliga kroppen i branschen. Men såväl biologiska som numeriska förklaringar till 
ojämlikhet kan belysa resultatet av min studie. Samtidigt är även Janssons (2010) tal om 
kvinnans anpassning efter manliga normer viktiga för att belysa huruvida restaurangbranschen 
kan tolkas som en maskulin, neutral eller feminin kontext. 

Teoretisk referensram 

Kön, och genus 
Åsa Carlson (2001) utgår, i sin undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen 
mellan kön och genus, ifrån flera teser om förhållandet mellan kropp och kön. Det intressanta 
för denna uppsats blir att som en inramning återge Carlssons (ibid) beskrivning av kön-
genusdistinktionen för att senare beskriva Butlers (2007) genusteorier. Kön- 
genusdistinktionen innebär att kön är biologiskt och/eller givet, genus är socialt och/eller 
kulturellt och/eller konstruerat. Ett hankön skulle lika gärna kunna kombineras med ett 
kvinnligt genus som ett honkön skulle kunna kombineras med ett manligt genus. Det samband 
som finns mellan ett hankön och kvinnligt genus är socialt och kulturellt. 

Butler (2007) menar att begreppet ”kvinna” är något som ständigt skapas och ombildas. Det är 
instabilt och provisoriskt och går inte att slutgiltigt avgränsa på grund av dess potentiella 
betydelser, arbetarklass-, medelklass-, vit-, svart-, homo-, bi, heterosexuellkvinna. Butler 
(ibid) beskriver sin egen kön- och genus distinktion och menar att genuskonstruktionen är 
radikalt oberoende av könet och genus blir en fritt flytande artefakt. Man och maskulin kan 
lika gärna beteckna en kvinnlig kropp som en manlig och vice versa. Även kön ses som 
kulturellt konstruerat. Butler (ibid) ställer sig frågan om det till och med är så att kön alltid 
varit genus och att det inte finns någon skillnad mellan begreppen? Därmed blir könet en 
genuspräglad kategori där det inte blir meningsfullt att definiera genus som könets kulturella 
tolkning. ”Finns det ”ett” genus som en person kan sägas ha, eller är det någonting essentiellt 
som en person kan vara, så som antyds i frågan: ”Vilket genus är du?” (s. 57). Butler (ibid) 
fortsätter och menar att genus är en kulturell konstruktion som inte har sitt ursprung eller 
orsak i ett biologiskt kön. Asymmetriska genuskonstruktioner kan uppstå som en logisk följd 
av detta. Det är med andra ord inte så att biologiskt kön är upphov och orsak till den sociala 
genuskonstruktionen. 

Här blir det, för mig, en fråga om hönan eller ägget. För att verkligen undersöka det rena 
könets eventuella existens skulle vi behöva ta mängder av nyfödda barn och uppfostra dem 
med hjälpa av robotar för att på så sätt skåda det rena könet. En människa skulle omedvetet 
påverka barnet med sin könsroll. Detta lämnar för den uppmärksamme en syn hos Butler 
(2007) som saknar en ontologisk nivå. Butler (ibid) ser genus som performativt konstruerat. 
Det innebär att det som kallas för genusidentitet är en effekt av genus medan genus är det som 
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brukar ses som effekterna av beteende och handlingar. Att varar kvinna eller man är att bete 
sig som kvinna eller man. 

Vad är då genus? Connell (2003) beskriver att vid diskussioner om genusfrågor i samhället 
brukar det utgås från genus som ett dikotomt förhållande mellan feminint och maskulint. 
Vanligtvis syftar genus på den kulturella skillnad mellan män och kvinnor som bottnar i den 
biologiska uppdelningen i hanar och honor. Dikotomi och kontrast är den grundläggande 
tanken. Denna definition möter dock stark patrull. Den samhällsvetenskapliga forskningen 
visar på en väg runt denna bild. Nyckeln är att släppa fokus på skillnaderna och istället 
fokusera på relationerna. Genus handlar om de sociala relationer inom vilken individer och 
grupper agerar. Inom genusrelationerna finns skillnader såväl som dikotomi samt flera andra 
mönster. Connell (ibid) lyfter fram en definition av genus som undviker skillnadernas 
paradoxer. ”Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva 
arenan, och en samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva 
skillnader mellan kroppar i de sociala processerna” (s. 21). Genus handlar med andra ord om 
hur samhället förhåller sig till människokroppen och vilka konsekvenser detta har i vårt 
privatliv och vår framtid. 

Kvinnor kan tolkas som bärare av olika femininiterer och de beskrivs ofta i motsats till 
maskuliniteter. Maskulinitet ses som en aspekt av en större struktur, inte som ett isolerat 
ämne. Maskulinitet och femininitet är alltid motsägelsefull och splittrad. Den 
socialkonstruktivistiska utgångspunkten menar att maskulinitet konstrueras i vardagslivet där 
det ekonomiska och konstitutionella faktorer har stor betydelse. Vikt läggs vid skillnaderna 
mellan olika maskuliniteter där genus ses som motsägelsefullt och dynamisk till sin karaktär 
(Connell, 2008). Konstruktionen av maskulinitet inom sport visar på vikten av den 
institutionella kontexten. Barnet hamnar inom en kontext och lär sig inte bara en 
tävlingsinriktad sport utan även att vara en del av en organisatorisk kontext. Detta gäller även 
steget in i arbetslivet. Ekonomiska omständigheter och organisatorisk struktur påverkar 
görandet av maskulinitet. Det finns förhållanden mellan olika maskuliniteter. Förhållanden av 
allians, dominans, och subordination. Dessa förhållanden är skapade genom praktiker som 
inkluderar och exkluderar. Det finns genuspolitik mellan olika typer av maskuliniteter 
(Connell, 1995). 

Hegemoni innebär den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en 
ledande position i samhällslivet. Män garanteras på detta vis sin dominanta position och 
kvinnors underordnande. Hegemoni skapas när det finns ett samband mellan kulturella ideal 
och institutionell makt. Detta sker kollektivt och inte individuellt. Hävdandet av auktoritet 
snarare än våld är hegemonins kännetecken. Väldigt få män utövar den hegemoniska 
maskuliniteten fullt ut men de tillgodogör sig likaväl de fördelar män vinner av kvinnors 
underordnade ställning (Connell, 2008). 

Som avrundning vill jag lyfta fram socialkonstruktivismen, och dess syn på kön genus 
distinktionen, som ofta nämns i samband med diskursanalys (Burr, 2003; Coates, 2012; 
Connell, 1995; Börjesson, 2003). Socialkonstruktivismen ses idag som ett av de stora 
paradigmen vid diskursanalys. Genus ses som socialt konstruerat snarare än en given social 
kategori. Talare ”gör” kön, olika typer av maskuliniteter och femininiteter vid daglig 
interaktion. Det finns inte en femininitet eller en maskulinitet utan nutida forskning anser att 
talaren har en mängd, ofta motsägelsefulla diskurser (Coates, 2012). Genus är inte fixerat före 
social interaktion utan är konstruerad i interaktion (Connell, 1995). “Research taking a social 
constructionist perspective sees language use as constitutive of social reality and gender not as 
given but as accomplished through talk (Coates, 2012 s. 91)”. Just socialkonstruktivism, 
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Butlers (2007) teorier kön, genus relationen och Connells (1995;2003;2008) genus definition 
och maskulinitets teorier bär enligt mig stor likhet. De båda ställer sig kritiska till biologiska 
förklaringar till genusegenskaper och ser istället det som att det är vi människor som skapar 
varandras kön och genusegenskaper med vårt tal, kultur och historia. Detta ger hela 
definitionen egenspaken av att kunna förändras. En kritisk ståndpunkt mot vår nuvarande syn 
på kön och genus. Även om socialkonstruktivism och diskursanalys ofta nämns i samma 
andetag vill jag i denna uppsats använda mig av kritisk pragmatism istället för 
socialkonstruktivism som en del av min ansats. Om genus inte är givet (biologiskt) utan 
skapat genom interaktion menar jag att även regler och ideologier, som nämns inom den 
kritiska pragmatismen kan ytterligare belysa och förklara mitt datamaterial. 

Ansats 
Jag har valt som ansats att beskriva kritisk pragmatism för att senare relatera mitt resultat till 
dess grundsyn. Cherryholmes (1988) menar att yrken är uppgjorda av vad som sägs och görs i 
deras namn. Samband mellan vad som sägs (diskurs) och vad som görs (praktik) baseras på 
delad tro och värderingar som sträcker sig mellan uppgifter, problem, värderingar och 
forskning. Generall konsensus i hur nutida pedagogik ska bedrivas hindrar viktiga konflikter 
och skiljaktiga meningar. 

Diskurs innebär det som sägs och skrivs och innebär mer eller mindre dagliga tankar och 
utbyte av idéer. Regler styr formuleringen av argument och hypoteser. Dessa regler formar 
diskursiva praktiker som producerar specifika diskurser. Diskurser varierar över tid och rum. 
Medan samhällen och yrken ständigt utvecklas, det som sägs och skrivs och accepteras som 
sanning förändras. Diskurser och diskursiva praktiker varierar över tid och rum. Praktiker 
såväl som diskurser är skapade av sammanlänkade och överlappande lagar och regler. 
Praktiker existerar inte utan regler, inte heller regler utan praktiker. Genom att känna till 
regler känner vi till hur vi fortsätter (Cherryholmes, 1988). 

Praktiker är sprungna ur val. Val kan inte göras utan referens till värderingar, kriterier eller 
intressen. Värden och intressen är mer eller mindre integrerade i ideologi. Cherryholmes 
(1988) förklarar vidare och drar ett exempel om varför prov genomförs i undervisning. Här är 
det ideologiska faktorer som förklarar denna praktik. Men om människor är fria att göra vad 
de vill, varför väljer de då aktiviteter kopplade till regler och normativa åtaganden av 
etablerad praktik? Varför liknar inte deras val något som närmar sig anarki? En anledning är 
ideologisk. Människor accepterar, internaliserar och agerar enligt samma idéer som de anser 
är riktiga och sanna. En annan anledning är att sociala praktiker stödjer sig i 
maktarrangemang. 

Makt innebär relationer mellan individer och grupper baserad på social, politisk och 
materiella asymmetrier, där dessa individer har och blir belönade medan andra inte har och 
missgynnas. Dessa asymmetrier baseras på skillnader i tillgångar och karakteristiker, och 
makt består av relationerna mellan dessa skillnader. Effekten av makt är lika viktiga som 
utförandet av makt. Makt är viktigt på grund av dess effekter, och effekterna av makt leder 
oss till att ställa frågan hur de kom till och vilka relationer och processer som skapade dem. 
Ideologi är sambundet med makt då individer accepterar, tror och internaliserar förklaringar 
och legitimerar de asymmetriska förhållandena i den sociala världen (Cherryholmes, 1988). 

Individer åtrår och strävar därför efter att handla så att de sannolikt blir belönade och undviker 
därmed handlingar som sannolikt bestraffas. Ideologi och maktarrangemang infiltrerar vårt 
tänkande och agerande, de skapar subjekt. Det vill säga hur och vad vi tänker om oss själva 
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och därmed agerar. Detta är ett sätt där sociala praktiker och personer ständigt skapar och 
återskapar varandra. Individer ser sig själva som en del av sociala arrangemang, praktiker, 
institutioner, kulturer och så vidare i vilka de föds, tränas, socialiseras, bedöms och så vidare. 
Om de fortsätter att vara en del av samhället, yrken, politik, religion och så vidare fortsätter de 
att tänka, tro, och bete sig på ett visst sätt. Om de är integrerade, accepterade, belönade och så 
vidare i deras yrke måste de vara skickliga i arbetsuppgifterna. När individen gör dessa 
aktiviteter återskapar de yrket, för utan sådana aktiviteter skulle yrket inte existera 
(Cherryholmes, 1988). 

Omtänkande av diskurs-praktik är att anta att tala är att göra. Det finns med andra ord ingen 
icke diskursiv praktik. Allt tal är handling, och delar av vad som sägs kan vara sant och falskt. 
När någon säger något görs något och dess betydelse står i relation till kontext, regler med 
mera. Vad som görs genom ett uttalande är materiellt. Om allt tal är handling finns det ingen 
klar distinktion mellan diskurs och praktik. All diskurs är materiell (Cherryholmes, 1988). 
Mitt resultat kommer att belysas utifrån denna ovan beskrivna grundsyn och blir på så sätt 
integrerad i diskursanalysen. Det är Cherryholmes (ibid) beskrivning av diskurs-praktik som 
ligger till grund för hur begreppet diskurs ska tolkas i denna studies användning av den 
diskursanalytiska metodansatsen. 

Metod för att samla in data 
För att söka språkliga konstruktioner föll intresset på fokusgruppsintervjuer som 
datainsamlingsmetod för denna uppsats. Här blir det relevant att visa på hur datamaterial från 
intervjuer betraktas utifrån diskursanalys. Börjesson (2003) menar att det gemensamt för 
ansatser, allt från positivistiska till den interaktionistiska intervjustudien, ligger en 
föreställning om att empirin ska kunna visa på något som vilar inom den intervjuade, något 
som ligger där, på förhand, och bara väntar på att uppdagas. En viss ödmjukhet till 
intervjumetodens räckvidd och förmåga bör istället finnas där varje fråga inte kan antas ha en 
given betydelse. Winther Jörgensen och Philips (2000) menar att som diskursanalytiker är 
man intresserad av hur människors representationer av sina praktiker, attityder och identiteter 
konstrueras diskursivt i en intervjusituation. 

Intervjuer är en interaktionsprocess där det finns ett behov av att lyfta fram ett stort antal 
detaljer över hur intervjuerna gick till, vilka förväntningar och farhågor forskaren hade under 
projektets gång, hur de uppfattades av sina informanter med mera. Denna öppenhet och vilja 
att redovisa forskningens praktiska mödor är viktig då en reflexivitet och medvetenhet följer 
om vetenskapens skapande process. Forskaren själv har i hög grad med forskningsresultaten 
att göra (Börjesson, 2003). Även Winther Jörgensen och Philips (2000) ger sin bild av 
forskarens roll och reflexivitet och menar att talet om reflexivitet innebär hur forskaren kan 
bedöma sina resultat utifrån de konsekvenser de kan få och därmed aldrig se sig själv och sitt 
resultat utifrån metaforen om forskaren som ”flugan på väggen”. Forskaren kan inte se tingen 
som de egentligen är. Istället är forskarens kunskapsproduktion, liksom all annan diskurs, 
produktiv. Verkligheten avbildas men i samma tag skapas den. 

Behovet av att koda eller gruppera sina empiriska fynd innebär en nödvändighet att 
kategorisera, vilket blir en godtycklig process och därmed socialt konstruerad (Börjesson, 
2003). Forskaren kan använda sig av vad som sagts och undersöka vilka mönster det finns i 
utsagorna. Vilka sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar av verkligheten kan få. 
Om forskaren själv är en del av den kultur forskaren undersöker behöver man ställa sig 
främmande inför materialet man undersöker (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 
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Min fråga till detta blir, hur kan jag ställa mig främmande till materialet jag undersöker? ”Om 
all kunskap är historiskt och socialt inlagrad, och om sanningen är en diskursiv effekt snarare 
än det slutgiltiga påståendet om verkligheten, hur förhåller sig det då med ens egen kunskap?” 
(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 148) 

Min kunskapsproduktion kommer med andra ord såväl avbilda som skapa verkligheten. I 
detta fall påverka läsarens verklighet. Min förförståelse redovisas nedan. Även om jag vill 
försöka att ställa mig så främmande till mitt material som det går, finns min förförståelse med 
vare sig jag vill eller ej. Men genom min analys av empirin utifrån studiens teoretiska 
referensram skapas utrymme för att vara ”främmande” inför materialet. Börjesson (2003) får 
avsluta denna del med att tala om validitet vid diskursanalys och intervju. 

Vi behöver inte ägna någon vånda över i vilken utsträckning som svaren är uppriktiga 
eller om det finns bias i själva frågandet. För oss blir det fråga om att redovisa både 
situationen och de egna frågorna, om att ge en karakteristik av svaren – för att därefter 
försöka förstå vilka diskurser som verkar. Om man råkar ut för något som man 
misstänker vara en överredovisning och känner ett starkt behov av att spekulera kring 
detta, då ägnar man sig åt traditionell realistisk uppbyggd intervjuforskning. 
(Börjesson, 2003, s.103) 

Förförståelse 
Min ingång till studiens ämne är att jag själv har arbetat flera år inom restaurangbranschen, 
med varierande arbetsuppgifter. På flertalet av de arbetsplatser jag arbetat på har en majoritet 
av mina kollegor varit kvinnor. Att alla behandlas lika, oavsett kön, i sitt arbete är något som 
få av oss anser. Till en början finns den bilden men när vi träder in i arbetslivet visar det sig 
snart att så är inte alltid fallet. Genom mina (kvinnliga) kollegor tycker jag mig uppleva att det 
vid beskrivningar av det andra könet på arbetsplatsen finns en substans som går bortom den 
stereotypa uppdelningen mellan ”vi” och ”dom”. Vi förefaller inte, ens i ”världens mest 
jämställda land”, arbeta efter lika villkor. När jag först presenterade mitt projekt för vänner 
och kollegor möttes jag av bilden av ett nästintill outtömligt ämne. Att uppleva och höra om 
ojämställdhet och könsskillnader på arbetsplatsen skiljer sig från att förstå. Från min, 
priviligierade(?), position som vit man kan jag inte tänka mig att min position skulle vara av 
naturen given. Hur kan då könskillnader fortbestå och vilka kunskaper, handlingsmönster och 
erfarenheter fostrar vi våra medmänniskor och kollegor med? 

Fokusgrupper 
Studiens empiriska material består av två fokusgruppsintervjuer där samtliga deltagare var 
kvinnor och anställda inom restaurangbranschen. Tonvikten av min analys ligger i deltagarnas 
beskrivning av deras erfarenheter och kunskaper om sitt arbete och sina arbetsvillkor samt 
deras gemensamma erfarenheter av arbete i restaurangbranschen. Fokusgrupper beskrivs av 
Cohen, Manion och Morrison (2007) som en gruppintervju men med den skillnaden att 
fokusgruppen stödjer sig på den interaktion inom gruppen vid diskussion av ett ämne som 
intervjuaren ger. Det är från interaktionen inom gruppen som data träder fram. Fokusgrupper 
beskrivs vara användbara vid inhämtning för data om attityder, värderingar och åsikter samt 
att uppmana grupper snarare än individer att uttrycka sig i en fråga. 

Urval 
Den första fokusgruppen bestod av kollegor till mig. De är inte nära vänner utan kollegor i 
den bemärkelsen att jag endast träffar dem på mitt arbete. Den första gruppen kontaktades på 
arbetsplatsen där projektet presenterades kort och en mötestid som passade alla bestämdes. 
All kontakt skedde på arbetsplatsen. Den andra fokusgruppen bestod av en före detta kollega 
samt dennes vänner. Den före detta kollegan kontaktades via telefon och möttes senare över 
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en kaffe där projektet presenterades. En förfrågan gjordes även om personen i fråga kunde 
tänkas ha vänner som var intresserade av att delta. Dessa eventuella deltagare kontaktades av 
den före detta kollegan varpå deras nummer gavs till mig. Därpå skickades ett meddelande ut 
som kort presenterade projektet samt en förfrågan om att delta. Samtliga tackade ja. Den 
första urvalsmetoden kan beskriva som ett bekvämlighetsurval. Den senare urvalsmetoden 
kan närmast beskrivas som ett ”snöbollsurval” (Hartman, 1998). En annan, kanske mer 
korrekt, benämning på urvalsmetoden är Wibecks (2010) beskrivning av ett strategiskt urval. 
Deltagarna väljs ut i enlighet med studiens mål och när gruppen väljs så utgår forskaren ifrån 
att deltagarna har en tydlig anledning till att förhålla sig till ämnet. Det är för denna studies 
del ingen slump att deltagarna alla är kvinnor samt att de på något sätt är kollegor och/eller 
vänner. 

Wibeck (2010) menar vidare att det finns flera saker som talar för användandet av redan 
existerande grupper. Ingen är rädd för att tala i gruppen, vi kommer närmare ämnen som 
”naturligt” diskuteras i gruppen och således närmar sig interaktionerna de som sker 
”naturligt”. Genom att använda sig av redan existerande grupper kan forskaren få inblick i de 
sociala kontexter där idéer formas och beslut fattas. Det finns emellertid risker med att 
använda sig av redan existerande grupper då de finns saker som tas för givet i gruppen och då 
inte diskuteras, de kan tala om interna förhållanden som forskaren svårligen förstår och de kan 
undvika konflikter genom att undvika att tala om känsliga ämnen. De ligger då på 
moderatorns roll att initiera ämnen som gruppen hoppar över. Det finns framförallt en risk för 
att deltagarna faller in i roller de har i den vardagliga interaktionen. 

För att söka konstruktioner av kön och genusidentiteter, genom språket i social interaktion, så 
ser jag det som en nödvändighet att använda mig av redan existerande grupper. Syftet för 
studien blir ju att komma så nära den situation där just idéer formas och därmed 
konstruktioner skapas och bekräftas. Jag vill söka en så öppen och naturlig interaktion som 
möjligt. Vidare finner jag Wibecks (2010) argument för risken med att deltagarna skulle falla 
in i roller som de har i den vardagliga interaktionen som ett problem, motsägelsefullt. Faller 
de in i sin vardagliga roll, kommer vi inte då närmare det naturliga? 

Wibeck (2010) beskriver utifrån en handfull referenser fördelen med homogena grupper. De 
skapar intimitet och samförstånd och underlättar utbytet av information. Ett grundantagande 
är att deltagare, lika i ålder och socioekonomiska bakgrundsfaktorer, har gemensamma 
erfarenheter och intresseområden. Detta underlättar för deltagarna att slappna av och känna 
sig bekväma i gruppen. 

Deltagare 
Samtliga deltagare var kvinnor som arbetar inom restaurangbranschen. De var mellan 23-31 
år gamla och hade samtliga några eller flera års yrkeserfarenhet av arbete i 
restaurangbranschen på positioner som kallskänka, kock, bartender och/eller servis. 

Genomförande av fokusgruppintervjuer 
Den första fokusgruppen bestod av tre deltagare där samtliga var kollegor. En deltagare 
lämnade återbud strax innan intervjutillfället. Den andra fokusgruppen bestod av fyra 
deltagare varav två av dessa var kollegor, övriga deltagare var bekanta med varandra sedan 
innan. Båda intervjutillfällena varade cirka 90 minuter. Den första fokusgruppen hade en tio 
minuters paus i mitten. Vatten, kaffe, frukt, kaffebröd erbjöds. Som kompensation för 
deltagande erbjöds även en Trisslott. Båda intervjuer spelades in med hjälp av diktafon. 

Innan intervjutillfället startades introducerades deltagarna kort om syftet med studien samt att 
deltagande i studien var helt frivilligt och anonymt. Deltagarna ombads även att presentera sig 
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med namn, ålder, de tre senast arbetsplatserna samt vad de åt till frukost. Även moderatorn 
presenterade sig på samma vis. Wibeck (2010) beskriver hur öppningsfrågor används för att 
skapa bekantskap och känsla av att höra ihop, öka grupp kohesionen. Öppningsfrågorna ska 
generera snabba svar och handlar om fakta snarare än om åsikter. 

Om deltagarna inte befinner sig på samma kunskapsnivå eller inte bekantat sig med ämnet 
innan, menar Wibeck (2010) att stimulusmaterial kan användas för att skapa en så givande 
diskussion som möjligt. Detta ansåg jag ej vara nödvändigt då de alla arbetade i branschen 
samt att de alla var berörda och medvetna om ämnet. 

Fokusgrupperna var till sin intervjuform ostrukturerade. Vid ostrukturerade fokusgrupper 
består intervjuguiden av breda områden som bör täckas in. Nya ämnen behöver inte 
introduceras som nya frågor utan kan beskriva ett problemområde. Därefter kan moderatorn 
fråga vad gruppdeltagarna har att säga om det rent allmänt (Wibeck, 2010). 

Som inledning till diskussion i fokusgruppen presenterades Härenstam och Eliassons (2010) 
forskning som menar att i arbetslivet är både yrken och arbetsuppgifter uppdelade efter kön 
och därmed kan ett yrke profileras olika beroende på om det är kvinnor eller män som utför 
det. Detta avslutades med frågan om de tyckte att detta stämde. I mitten av diskussionen 
introducerades även De Pater, Vianen och Becholts (2010) två hypoteser: 

1. Kvinnor har färre utmanande arbetsuppgifter än män 
2. Arbetsledares föreställningar om underordnades arbetsförmåga och ambition är 

positivt relaterade med arbetsledarens vilja att ge underordnade utmanande 
arbetsuppgifter. 

Efter att dessa två hypoteser ställdes frågan om vad deltagarna ansåg om dessa två hypoteser. 

Det finns ingen klar målsättning i den ostrukturerade fokusgruppen om vad deltagarna ska 
komma fram till, utan målet med fokusgruppen är att deltagarna ska diskutera fritt med 
varandra. Olika ämnesaspekter går ofta automatiskt över i andra under diskussionens gång 
(Wibeck, 2010). 

Metod för analys av data 
Som tidigare nämnts har denna uppsats inspirerats av en diskursanalytisk metodansats. Detta 
kräver dock en närmare precisering av dels, vad diskursanalys innebär, för denna uppsats och 
hur den ställer sig till andra vetenskapsfilosofiska antaganden så som poststrukturalism och 
kritisk pragmatism. 

Den språkliga vändningen inleddes vid början av 1900-talet och innebar ett förkastande av 
den objektivistiska vetenskapsuppfattningen. Detta innebar framväxten av nya teoretiska 
ansatser så som hermeneutik, kritisk teori och poststrukturalism (Howarth, 2007). 
Poststrukturalisten ser språket som en plats för kamp, konflikt och potential till personlig och 
social förändring (Burr, 2003). Den grundläggande innebörden i den språkliga vändningen var 
en vändning av synsättet att språkliga tecken får sin betydelse i relation till andras tecken och 
inte i relation till verkligheten som sådan. Kunskap och verklighetsbilder ses inte längre som 
avspeglingar av världen. De är snarare resultat av sociala språkliga processer. När språket ses 
som en förutsättning för formandet av världen och människor blir det en nödvändighet att 
undersöka hur språk och samhälle hänger samman (Adenling, 2007). 
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Den språkliga vändningen innebar en ny syn, där forskaren ser skvallerartikeln och 
utredningstexten, som delar av verkligheten. Det går inte att vara källkritisk på samma 
grunder. Texterna är såväl konstruerade som konstruerande (Börjesson, 2003). Inom 
samhällsvetenskapen har det skett snabba förändringar av ordet diskurs innebörd. En del ser 
diskursanalys som ett väldigt snävt företag där ett enda yttrande eller ett samtal mellan två 
personer undersöks. Andra drar likhetstecken mellan diskurs och hela det sociala systemet där 
diskurser skapar den sociala och politiska världen (Howarth, 2007). 

Uppsatsen positionerar sig som diskursanalytisk forskning med konstruktivistiska och 
pragmatiska utgångspunkter. Med Burr (2003) tecknas fyra grundpremisser som 
diskursanalytiska inriktningar delar: 

1. Verkligheten är endast tillgänglig genom språkliga kategorier, därmed kan kunskaper 
aldrig uppfattas som objektiva. 

2. Förståelsen om världen ses som relaterad till ett socialt sammanhang och präglas av 
historia och kultur. 

3. Kunskaper och synsätt skapas alltid genom sociala processer. 
4. Det finns ett samband mellan kunskap och språk, social struktur och social handling. 

Börjesson (2003) refererar till Sahlin, för att förklara vad diskursanalys innebär, som menar 
att texter inte granskas för att undersöka vad författaren vill säga utan de granskas för att 
undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar. Börjesson (2003) fortsätter 
själv och menar att diskursanalysen förskuter den traditionella uppmärksamheten för hur 
verkligheten är, till förmån för hur verkligheten skapas. Istället för att fråga sig hur staten ser 
ut, ställs frågor kring hur, när och varför staten blev till och vilka dess verkningar är. Däremot 
höjs en varningens finger: ”Diskursanalys är inte en allmänt tillämplig metod som kan 
användas bortom eller istället för teori” (s. 25). 

Genom att tala om sig själv eller någon annan utifrån en identitet innebär att man även talar 
om vad man inte är, mot vilken kontrast den står emot. Det blir ett sätt att distansera sig från 
”de andra”. Bilden av vår värld och vår identitet kunde varit annorlunda och den förändras 
över tid. Detta leder till en icke-essentialistisk hållning där människor saknar inre essenser. 
Själen är diskursivt formerad och kulturellt förstådd (Börjeson, 2003). 

diskursanalys innebär att problematisera själva essensen i en förståelse, allt från 
sociala kategorier till handfasta ting… frågan om funktionshindrades egentliga 
problem förskjuts till frågor som när, varför och på vilket sätt de funktionshindrade 
blev till? (s.19). 

Ett annat exempel är hemmafrun som är en socialt konstruerad kategori till vilken det knyts 
sammanhang, moral, värden och rationalitet av olika slag. Börjesson (2003) presenterar ett 
citat av Scheurich (1997) när han menar att vetenskapen bär på moraliska ställningstaganden 
och därmed bygger på normativ grund. 

Determinations of whether the United States public school system is generally biased 
against people of color and women only become empirical questions once several 
prior issues are decided, issues which are fundamentally political or ethical. 
(Scheurich, 1997, refererat i Börjesson, 2003, s.20) 

Denna typ av normativ grund finns naturligtvis även i denna uppsats. Tanken på att kvinnan i 
sitt yrkesliv missgynnas leder till tanken att så också sker i restaurangsbranschen. Hade denna 
syn inte funnits någonstans i samhället (ojämlikhet mellan könen) hade problematiken 
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antagligen inte uppmärksammats. Det leder i sin tur till frågan hur, när och varför konstrueras 
kön och genusidentiteter restaurangarbranschen? 

Konstruktionen av kategorier och metaforer 
Kategorier kan vara hämmande men de är även produktiva och liksom diskurser är de såväl 
styrande som produktiva. De observationer vi gör styrs av kategorier som bestämmer vad som 
observeras och skapar ett sorts mönster. Kategorier skapar mening. Börjesson (2003) förklarar 
vidare utifrån Sahlins (2001) forskning att hemlös står som kategori i motsatsförhållande till 
den som har ett eget boende. I denna kategori finns även värderingar som gör att den aldrig 
står neutralt. Den hemlöse är problematisk i motsats till den som har ett boende som kan ses 
som skötsam, välanpassad med mera. Lakoff (1987) ges även som ett exempel av Börjesson 
(2003) på hur hans utarbetade analyser utav kategorier använts vid samhällsanalys. Tänkandet 
är knutet till de språkliga uttrycken, som vi både använder och ser världen igenom. Kategorier 
talar om för oss vad för sort vi ser, dessa sorter blir fack som inkluderar och exkluderar, 
jämför och gallrar. 

Bergström och Boréus (2000) menar att kategorier och metaforer inte kan ses som oskyldiga 
dekorationer eller kryddningar av vad vi egentligen ser. Men de är verktyg som kan användas 
i interaktion. För diskursanalys blir det relevant att undersöka kategorier utifrån en metanivå. 
Hur konstrueras befolkningens olika nivåer med hjälp av kategorier? Vad bygger upp 
argumentationer om det oundvikliga i en sådan ordning? Börjesson (2003) menar att studier 
av kategorier eller metaforer inte ersätter sammanhangsanalys. Men det går på detta vis att 
analysera vilka relationer som finns mellan kategorier. 

Analysens genomförande 
Med utgångspunkt i diskursbegreppet som beskrivits av Cherryholmes (1988) har 
analysmaterialet lästs igenom för att se hur det talas om könsskillnader och dess påverkan på 
arbetsuppgifter. Vilka bilder växer fram av ”jag”, kvinnor, män och ”de andra”. 
Genomlyssningar av datamaterialet gjordes kontinuerligt vid analysen av transkriptionerna. 
Transkriptionerna har skett enligt Wibecks (2010) nivå II (bilaga 2). Bolander och Fejes 
(2009) menar att nästa steg är en närmare läsning av texterna baserade på ett antal frågor (s. 
88) som de anser lämpliga vid diskursanalys. De fyra första är: 

 Vad talas det om? 
 Hur talas det om detta? 
 Vad framställs som sanning? 
 Vilka subjektspositioner framträder? 

Cherryholmes (1988) beskriver 11 vägledande frågor (s. 107) som kan ställas till diskurser. 
Dessa överensstämmer i många delar med de frågor beskrivna ovan men två av sticker ut som 
specifika för Cherryholmes diskursperspektiv, vilket jag menar fångar in det pragmatiska 
perspektivet. Dessa är: 

 Vilka yttranden belönas? 
 Vilka yttranden bestraffas? 

Frågorna från Bolander och Fejes (2009) och Cherryholmes (1988) slås samman och 
omformuleras för att passa denna studie. 

 Vad sägs om könsskillnader? 
 Hur talas det om könsskillnader? 
 Vilka yttranden belönas? 
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 Vilka yttranden bestraffas? 
 Vad framställs som normala och onormala genusegenskaper? 
 Vad för slags genussubjekt skapas genom detta tal? 

Analysen är i likhet med Bolander och Fejes (2009) uppdelad i fyra steg i syfte att följa, de i 
detta fall sex, frågorna till analysmaterialet. Anledningen till att analysen är uppdelad i fyra är 
att de olika delarna inte är distinkt skilda från varandra utan går in i varandra. 

Etiska ställningstagande 
Samtliga deltagare informerades, innan genomförandet av fokusgrupperna, med studien syfte 
samt att allt deltagande var frivilligt. Innan genomförandet av fokusgrupperna, blev deltagarna 
informerade om att det svårt att lova fullständig anonymitet men däremot kan konfidentialitet 
uppnås. Wibeck (2010) pekar på att moderatorn kan garantera att det från forskarens sida 
aldrig kommer att släppas några uppgifter som rör deltagarnas identitet eller uttalanden i 
gruppen. Däremot är det omöjligt att svara för att de andra deltagarna inte sprider information 
om andra personer som de fått genom sin medverkan i en fokusgrupp. Fokusgrupper beskrivs 
även som mer etiskt tilltalande jämfört med intervjuer som i högre grad är styrda. En 
deltagare kan till exempel välja att inte uttala sig i en fråga. Utöver detta vidtogs inga 
speciella åtgärder ur forskningsetiska perspektiv. Värt att nämna är även att några av de 
intervjuade är kollegor till mig. Vi umgås inte privat men vi kan i viss mån ses som vänner. 
Detta skulle kunna ha påverkat deltagarna att möjligtvis dela med sig av mer än vad de skulle 
göra till en moderator de inte känner. Men det skulle lika gärna betyda att de väljer att bortse 
från att nämna vissa saker. 

Validitet 
Hot mot validiteten i en fokusgrupp är att deltagarna inte säger vad de tänker på grund av 
grupptryck, eller andra upplevda hot, eller om de överdriver för att göra intryck eller ändra 
andra deltagares åsikter. Det är upp till forskaren att bedöma i vilken utsträckning det går att 
lita på vad deltagarna säger (Wibeck, 2010). Jag ser det som att risken att deltagarna far med 
osanning eller vida överdrivna utsagor som ringa då de antingen är vänner eller kollegor och 
därmed finns det ett så kallat socialt kontrakt som sträcker sig även utanför fokusgruppens 
gränser. Här vill jag även påminna läsaren om Börjessons (2003) tal om skillnaden mellan 
”traditionell realistisk uppbyggd intervjuforskning” och en diskursanalytisk syn på språket. 
Wibeck (2010) menar vidare att andra faktorer som påverkar validiteten är moderatorns kön, 
ålder och misstro mot konfidentialiteten. Som moderator var jag jämngammal med deltagarna 
men av det motsatta könet. Wibeck (2010) menar att fokusgruppen däremot bär hög grad av 
ekologisk validitet, validitet i levande livet. Grunden för fokusgruppen är den mänskliga 
tendensen att diskutera olika ämnen i grupp. Personliga åsikter härrör snarare från sociala än 
personliga processer. 

Reliabilitet 
Genomförandet av intervjuerna år så noggrant beskrivna som möjligt samt deltagarnas 
bakgrund utförligt beskrivna. De punkter som presenterades innan genomförandet av 
fokusgrupperna är presenterade i bilaga 1. 

Metoddiskussion 
Sammanfattningsvis är det som format uppsatsens ansats och forskningsfrågor en syntes av 
tre faktorer: pedagogik, diskursanalys och genusrelationer i förhållande till det utförda arbetet. 
Det pedagogiska perspektivet belyses av Cherryholmes (1988) kritiska pragmatism där 
ideologier, regler och val formar vår kunskap och vårt agerande. Diskursanalysen är använd 
för att söka de språkliga konstruktioner som uppstår i sociala relationer. Språkliga 
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konstruktioner skapar de normer och ramar för vad som är möjligt och otänkbart för gruppen 
och individen och därmed är målet för uppsatsen att problematisera innebörden av något 
vanligt förgivettaget. Genusrelationer och könsskillnader i förhållande till det utförda arbetet i 
restaurangbranschen är den samhälleliga praktik som inspirerat och sedermera motiverat 
uppsatsen. 

De två fokusgrupperna som genomfördes var i viss mån olika. Den första gruppen krävde att 
moderatorn ställde följdfrågor samt kom med nya frågor. Dessa var dock så pass få att 
intervjutillfället ändå bedöms vara ostrukturerat. I den andra fokusgruppen var moderatorn 
roll passiv under hela tillfället. Värt att nämna är det faktum att moderatorn inte var av samma 
kön som deltagarna vilket kan ses som det största hotet mot validiteten i denna studie. Jag vill 
ändå mena att det hot kan ses som ringa. Det fanns ett stort utrymme för deltagarna att 
generalisera samt att moderatorns roll och mål var att vara passiv, och därmed inte delta i 
samtalet.  Wibeck (2010) menar att moderatorn bör sträva efter att förhålla sig så passiv som 
möjligt. Framförallt i den andra fokusgruppen var moderatorns närvaro inte märkbar i 
samtalet. Båda fokusgrupperna bär även stora likheter i vilka ämnen som diskuterades. Dessa 
ämnen var initierade av deltagarna själva. 

Vid det första tillfället försökte jag även som moderator att följa Wibecks (2010) råd, som 
menar att om moderatorn nickar eller ler finns en risk att moderatorn skapar en norm för vad 
som är socialt accepterat i gruppen, vilket kan ha hämmande effekt på den fortsatta 
diskussionen. Det blev uppenbart att detta var en dålig väg att vandra. Den första 
fokusgruppen bestod av tre deltagare och en moderator. Det gick inte att, genom att låta bli att 
le och ibland nicka, ställa sig utanför samtalet. Det blev en konstlad situation där detta tycktes 
skapa osäkerhet hos deltagarna. Jag vill mena att moderatorn är en del av samtalet även om 
moderatorn inte aktivt deltar. Moderatorn delar rummet med deltagarna och hur moderatorn, i 
detta fall, inte agerar tycks påverka gruppen. Istället valdes en mellanväg vid slutet av första 
fokusgruppen samt hela den andra fokusgruppen där dämpade leenden och nickningar 
förekom hos moderatorn. Detta menar jag påverkade gruppen positivt och deltagarna blev mer 
bekväma med min närvaro i rummet. 

Wibeck (2010) menar att vid ostrukturerade fokusgrupper bör moderatorn ha ”is i magen” och 
vänta ut gruppdeltagarna. Ofta går då en gruppmedlem själv in och presenterar ett ämne. 
Detta skedde i båda grupperna dock i större utsträckning i den andra gruppen. Deltagarna i 
den första fokusgruppen vände sig en gång till moderatorn för nästa fråga. Detta är ett 
exempel på att moderatorn i den första gruppen hade en mer synlig roll och för deltagarna 
auktoritär roll. Jag menar att även då vi i en fokusgrupp söker det naturliga bör beaktas att 
själva sammankomsten är högst konstlad. Hade inte forskaren initierat mötet hade det kanske 
aldrig ägt rum. Detta kan skapa en osäkerhet hos vissa av deltagarna i att de förväntas agera 
eller tala om det ”rätta”. 

I en sammanfattning vill jag mena att grupperna, även om de agerade olika vid 
genomförandet, bar grupperna fler likheter än skillnader. Det som diskuterades i grupperna 
var i mångt och mycket lika. Det fanns naturligtvis individuella skillnader, men grupperna i 
sig initierade samma teman. 
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Resultat 

Analysens första steg- vad talas det om och hur 
I första steget i analysen återger jag vad respondenterna talar om och hur. Vid de första 
genomlysningarna och läsningarna av datamaterialet växer olika kategorier fram. Till dessa 
kategorier appliceras det kön. Med andra ord är det arbetsstationerna baren, köket, servisen, 
kallskänkan som är de kategorier som beskriver olika arbetsstationer på restaurangen. 
Kallskänkan och servisen beskrivs vara de arbetsstationer där kvinnor traditionellt arbetar, 
och där även flest kvinnor numera arbetar, och köket och baren beskrivs vara de stationer som 
traditionellt män arbetar, och där även flest män arbetar. 

Annika …att det tänket inte finns så mycket att.= så här typ att: ”Du gör det, för att du e 
den och du gör det för att du e den”. Utan det är ju ganska flytande och alla 
hjälps åt och så. Men det var ju seriöst en period då.= Det va så här. Dom 
tjejerna som jobbade, dom jobbade i servisen å så står ju vi i barerna också. 
Men vi var ju uttalat servispersonal (Ida: mmm) och alla killar var ju uttalat 
bartenders. (Ida: mmm) (2s) förutom, typ ”Rosa”. (Ida: mmm). Men det börjar 
ju ändras ganska mycket nu. 

Här blir det tydligt att det funnits en nästan dikotom könsuppdelning i vilka arbetsstationer 
som varit tillgängliga för varje kön, men att detta är i förändring. Ändå tycks talet (diskursen) 
fortfarande påverka (praktiken) uppdelningen av arbetsuppgifter. Det måste inte vara så att en 
kvinna blir placerad i servisen men det finns fortfarande en implicit uppdelning mellan kön 
och arbetsuppgifter. 

Antonia Ja tyckte det va väldigt tydligt när ja.= Ja gjorde praktikplats på fyra olika 
restauranger. Å då vart ja som kvinna- fick ja alltid va kallskänka. Det va 
liksom inge snack om saken. Alla tjejer va kallskänker å killarna åkte 
automatiskt in i varmköket. De tror ja e väldigt, väldigt vanligt-- 

Den andra fokusgruppen beskriver även de denna uppdelning mellan kön och arbetsuppgifter. 
Här finns dock en klar skillnad. Könsfördelningen av arbetsuppgifter beskrivs vara mer 
absolut. Per automatik sker uppdelningen utifrån yttre (restaurangens) förväntningar på 
kroppens förmåga. 

Värt att nämna är även att den första fokusgruppen bestod av kvinnor som framförallt arbetat i 
kök, som både kock och kallskänka. Den andra fokusgruppen bestod av kvinnor som 
framförallt arbetat i servering, men vissa av dem arbetar även i baren. 

Analysens andar steg- fördjupad analys av vad det talas om och hur 
De beskrivningar av kategoriernas innehåll och förväntningar som gjorts ovan har antytt att 
uppdelningen inte är absolut, i vissa fall, men även att det finns ett implicit förhållande till 
placering av kroppar efter förväntad förmåga. Hur kommer det sig då att den andra 
fokusgruppen menar att denna fördelning håller på att ändras, men inte är helt ändrad. Fram ur 
materialet växer genomgående resonemang kring fördelningen av arbetsuppgifter. 

Annika Ja, precis. Å det e ju en sån där klassisk gång man gör. Man går i servisen och 
sen kanske man vill börja jobba i baren. (Kerstin: mmm) Det var aldrig något ja 
hade en ambition på utan det blev bara så ändå. Men det e just det att det e som 
(3s). Killar verkar det som- det liksom är- dom antar att man själv vill det också 
för att det e ju- (Ida: mmm)För att det- Många av dom män ja har jobbat med, 
framförallt barchefer och sånt, har ju vart så här bara: ”Öh ((föreställer 
barchefen))- det är sån klassisk grej att servisen går runt- (Jag har verkligen fått 
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det här sagt till mig)- servisen går runt och ”säger” att dom kan göra massa 
bargrejer för att dom har gjort en” Irish coffe”.= bara för att dom såhär, vill stå i 
en bar. Åh man bara..! 

Ida Åh!! ((spontan bestörtning)) 

Annika Gud, ja har verkligen aldrig bett om att få jobba i din bar! Ja slutar jättegärna nu 
genast, jag gör det verkligen bara för att det inte finns någon annan! 

Samtliga ((skrattar under historien)) 

Från passagen ovan börjar en ideologi att formas, den av de med makt (männen)och att det 
finns en klassisk gång. Kvinnor börjar arbeta i servisen och de kan avancera om de anses 
dugliga, men inte på vilka premisser som helst. Det krävs mer än praktisk förmåga, något 
outtalat (manligt?). Materialet visar även på en maktfördelning där det tycks vara män som 
avgör vilket arbete som är att betrakta som mer statusfyllt. Denna makt skulle kunna förklaras 
som outtalade regler som avgör hur en kropp som arbetar i restaurangen skall fortsätta. Denna 
ojämna maktfördelning går inte av intervjupersonen obemärkt förbi utan skapar ett motstånd. 
Detta motstånd uppenbarar sig i att ifrågasätta makten men även i att förklara sitt eget 
agerande för det ”egna” könet, kvinnor som leder till en viss motsägelse. Att agera efter 
maktens regler och ideologi kräver sin motivering när kroppen inte tillhör de som normalt 
associeras till de som har makt. 

Makt och outtalade regler sträcker sig utanför ett oppositionellt förhållande mellan könen. Det 
beskrivs en hierarki som sträcker sig utanför denna fördelning. Att förklara status som endast 
tillhörande män är en förenkling. Att jobba på dagen eller kvällen beskrivs värderas olika. 

Annika Ja tänker såhär att de måste kännas så här lite- (.) ja tror att det kanske e därför 
att det blir den här grejen mellan dagen och kvällen. Det måste kännas så jävla 
meningslöst på nåt sätt att stå å göra det jobbet som man vet e mindre värderat 
än det som- 

Ida =Vet man det!? Ja vet inte, men ja har inte fattat att cafét e så himla (.) drar in 
mindre pengar. 

Annika Men det gör dom ju. Nu på sommaren kommer dom ju- dom får ju hela första 
uteserveringsboomen. Då drar dom ju verkligen sitt strå till stacken men det e 
ju vissa dagar dom sitter på kassor som e så här- man bara (2s) Wow! Ja har ju 
stått i cafét själv å vet hur extremt slappt det är- 

Diskussionen fortsätter… 

Annika =Ja precis, här har dom stått å serverat lite soppa i nåra timmar. Nu kommer vi 
in och öppnar på riktigt, på nåt sätt liksom. (Ida: ((skrattar gott, kanske blir 
förvånad av denna nya kunskap)).= Det e verkligen inte någon som säger det 
men att det e nån slags känsla som finns liksom. Fast nu vi inte riktigt menar 
det heller liksom. Men för att ja tänker att om man känner av den feelingen så 
känner man av den feelingen på nåt sätt ((skrattar till)). Men att det blir lite så 
här att dom måste hänga ihop sig mot oss också på nåt sätt. 

Att arbeta på dagen beskrivs vara lägre värderat av de som arbetar på kvällen. Förklaringarna 
till detta beskrivs dels vara mindre förtjänst och lägre arbetsbörda. Outtalat i denna passage är 
även att de allra flesta som arbetar på dagen är kvinnor. Denna del är intressant när den ställs 
mot beskrivningen av (makt)förhållandet mellan baren och servisen, män och kvinnor. Idas 
inlägg ”Vet man det!?” tycks även peka på att det finns en medvetenhet, av vissa, att denna 
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beskrivning är motsägelsefull. Denna fråga kan ses som en avvikande beskrivning eller vara 
ett uttryck för att vissa skillnader i statusförhållanden inom könskategorin ignoreras. 
Sanningseffekten i Annikas ståndpunkt tycks dock vara att talet (diskursen) påverkar 
värderingen av det utförda arbetet (praktiken). 

Beskrivningen av statusförhållandet mellan arbetsuppgifter i köket är även den typiska 
beskrivningen av könsfördelningen mellan arbetsuppgifterna. Frågan om det är kvinnan som 
gör arbetsuppgiften mindre statusfylld eller om det är arbetsuppgifterna som gör kvinnans 
arbete mindre statusfylld blir obesvarad. Men beskrivningen kvarstår. Mäns arbete beskrivs 
som högre värderat. 

Margareta Det e klart att det e en statusgrej, det e klart att det e det. Ja hade (.) för länge 
sen när ja jobba i Oslo, två kompisar varav en var kock och den andra var 
konditor. Å Adam, den här kocken, han var ju bra mycket coolare på sitt jobb 
än vad Eva va. Även fast de gått i skolan lika länge, va precis lika duktiga och 
jobbar precis lika hårt å gör jävligt mycke samma saker så var Adam alltid 
strået vassare på deras restaurang liksom. Så det e klart att dom har titlar å 
status liksom.= Nu e ju inte vi så insyltade i den världen liksom, på nåt sätt. Vi 
e ingen ”fine dining” restaurang. Men i branschen i stort e det mycke häftigare 
att vara kock än att vara kallskänka liksom. 

Antonia Å det e ju väldigt inrutat i dom hierarkierna som finns. Det e ju jätteviktigt för 
många- särskilt för män känns det som. 

Branschen beskrivs som hierarkisk, män beskrivs som intresserade av hierarki. Kocken 
tillskrivs högre status (av den hierarkiska restaurangen/branschen) och konditorn (som även 
kan tolkas som kallskänka då kallskänkan och konditorn på mindre restauranger ofta delar 
arbetsuppgifter) tillskrivs lägre status. Denna beskrivning sker däremot inte från det egna 
(kvinnans) perspektiv utan beskrivs spegla branschen i stort, den övergripande diskursen. Det 
framgår även att beskrivningen görs av de som inte jobbar i någon ”finare” restaurang. De 
jobbar i ett café där större delen av de anställda är kvinnor. Detta för med sig att de inte är så 
”insyltade” vilket kan ses som ytterligare belägg för att hierarki är för män, inte för kvinnor 
samt att klargöranden av mer explicita statusförhållanden är för restauranger. 

Talet i fokusgrupperna är ofta indelat i just vad kvinnor gör och vad män gör. Det är just 
föreställningar, förväntningar och yttre krav på kroppen som beskrivs avgöra kroppens plats 
på arbetsplatsen. Det är med andra ord könet som, i de flesta fall eller i ett initialt skede, avgör 
vilka arbetsuppgifter individen, och sedermera gruppen, utför. Ideologin om det biologiska 
könets förmåga bär med sig outtalade regler för tillskrivandet av arbetsuppgifter.  
Cherryholmes (1988) menar att ideologi är sambundet med makt då individer accepterar, tror 
och internaliserar förklaringar och legitimerar de asymmetriska förhållandena i den sociala 
världen. Denna makt i resultatet representeras av tilldelningen av status till vissa 
arbetsuppgifter och det sker en legitimering av de asymmetriska förhållandena. Men om tala 
är att göra är uppmärksammandet av detta förhållande att göra motstånd, att inte legitimera. 
När makten däremot innebär ett asymmetriskt förhållande förefaller det endast vara könets 
numeriska förhållande som tippar den på ända. Som hos de som arbetar på en arbetsplats där 
de flesta anställda är kvinnor. Här beskrivs statusfördelningen som platt, eller den 
problematiseras inte. 

Analysens tredje steg- normala (och onormala) genusegenskaper 
Kategorierna som diskuterats ovan presenterades innan med dess numeriska förhållande till 
kön. Kock är lika med man, servis är lika med kvinna och så vidare. På detta faller så även ett 
förväntat och normalt genus. Killar i köket och killar i baren är maskuliniteter. Kvinnor i 
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kallskänkan och kvinnor i servisen är femininiteter. Arbete i restaurangbranschen beskrivs 
som stressigt och så även arbete i servisen. En ofta hård jargong beskrivs från såväl inne i 
köket som från köket till servisen. Detta skapar olika beskrivningar av hur kvinnan och 
femininiteten i servisen hanterar detta genom att ta en roll. 

Kerstin Ja tänker att det e mycket mer ute i rollen liksom. Att man går in i en roll där man- 
sen såhär- får ta det. Eller (.) även fast man absolut inte borde göra de. (2s) Gör de 
hanterbart. 

Annika =Sen så är det ju- ja precis. För att man tar ju inte åt sig inne i personen jättemycket 
just för att man är i sin roll- men eh (3s) ibland så läcker det ju igenom personen 
och det är då de e liksom- då man kan ju va lack rätt länge. 

Ida Ja, jag tycker man hör det jättemycket.= Att kockarna beter sig som in i helvete 
mot servisen. Men ja har aldrig i mitt liv varit med om det. 

Kerstin Jaaa- ja har fått höra det att jag ska bli ”straffknullad”. 

Antagandet av en roll beskrivs vara en normal feminin genusegenskap som antas för att 
förhålla sig till den normala maskulina, sexistiska, jargongen ifrån köket. Ett dikotomt 
genusförhållande som indelar i dominans och subordination. Även rollen kan ses som ett hårt 
skal för femininiteten, den mjuka, som skyddar mot den maskulina sexismen. Talet om rollen 
skapar en distans från den organisatoriska kontexten och den samhälleliga kontexten. Vissa 
saker som sägs på arbetsplatsen när arbetsuppgifterna utförs är inte accepterat på andra ställen 
i samhället. 

Rollen beskrivs inte bara stanna vid mötet mellan servisen och köket utan det finns ett yttre 
krav på kvinnan och femininiteten att ge service med ett leende på läpparna. 

Ida Mmm. Ja tycker också på så här att kravet på att bibehålla den här fasaden (.) 
att man hela tiden ska va så glad och trevlig och såhär. Att det kravet känns som 
att det är mycket högre på tjejer också (Annika: Ja visst!). 

Stina Att det är mer förlåtande med sura killar (Annika: =Gud, ja!). 

Ida  Ja gud ja! Om man själv är liksom på halv- 

Annika =Att man ska behöva tassa på tå runt sura killar. 

Den feminina kvinnan håller en fasad även mot gästen och fortsätter sitt skådespel. Mannen 
och dess maskulina genus beskrivs inte ställas mot detta krav på att le eller hålla en fasad. Att 
inte le vore att avsäga sig en del av sin femininitet för kvinnan medan mannen avsäger sig en 
del av sin maskulinitet om han ler. Kravet som beskrivs är inte bara från gästen det är även ett 
krav från ledningen och kollegorna. En kvinna som inte ler är sämre på sitt arbete än kvinnor 
som ler. En man som ler skulle inte anses sämre än en man som inte ler. Kvinnan ges ett mer 
begränsat handlingsutrymme vid mötet med gästen i sin egenskap av femininitet. Den 
normala femininiteten bär också med sig en förväntan om att agera utifrån den 
omhändertagande rollen i och med behovet av att ”tassa på tå”. Detta utvecklas senare i 
diskussionen. 

Annika …å ja uppskattar verkligen att hon gör det för ja skulle aldrig palla. Men de e ju 
också så här- 

Ida =Å så blir man ju själv en ”bad girl” då. Bara för att man själv- 
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Stina  =Det är ju det. Ja kan tycka att så himla taskigt faktiskt (.) vi har pratat om det 
här, det är skit taskigt faktiskt- 

Annika Mmm, det e ju lite så. Jag kan ta å va surfittan i det läget, men jag kan fan inte 
ta och va den som ba: ((gör sig till med rösten)) ”vill du ha en bulle?” (.) ”Hur 
mår du idag?” (Ida: Nej, nej. Nej men liksom-)för då får dom ju ändå dom på 
bättre humör. Men det roliga är ju ändå(.) Hur ofta går inte du och ja runt å e 
piss förbannade? Hur ofta får vi en jävla bulle?! 

Här beskrivs ett yttre krav på att en sur man bör fås på bättre humör och även hur mannen 
erbjuds en bulle och en omtänksam pratstund. Men det finns också ett krav inifrån gruppen 
om att detta agerande i och för sig är önskvärt på grund av dess effekt men samtidigt som 
otänkbart för vissa individer. Kvinnor som är sura får inte en bulle, och därmed förväntas de 
själva ta sitt sociala ansvar och inte vara sura inför kunder, medan män inte behöver ta det 
sociala ansvaret utan blir ”tröstade” av en kvinna. Detta förhållande mellan maskulint och 
feminint agerande beskrivs som så normalt att, även om det finns ett motstånd mot denna 
lagbundenhet, beskrivs det inte finnas någon riktig väg runt den. 

Den normala maskuliniteten beskrivs framhäva sin maskulinitet genom att tilldela sig och 
andra män arbetsuppgiften att hantera och steka kött. 

Margareta Ja det e ju- Ett ställe som ja jobba på, en grill, så stod det alltid en linjekock 
där.= Å vi var rätt mycke tjejer där å rätt många killar. Å det va aldrig en tjej 
som stod vid grillen, aldrig, aldrig, aldrig. Alltid en man. Jätte fånigt. För det e 
ju världens lättaste jobb.= För det e ju färdigskuret, färdigkryddat kött som ska 
vändas på en grill men det va en man som gjorde det. 

Beskrivningen innehåller dels det maskulina förhållandet till matlagning, att tillagning av kött 
innehåller status. Tillagning av kött är ofta inte utfört av kallskänkan, som ansvarar för 
förrätter och efterrätter. Uttalandet om ”världens lättaste jobb” kan ses som ett förlöjligande 
av den maskulina rollen men även som definitionen av mannen vill vara maskulin, stark och 
nästan primat nära, där intelligens inte alltid är ett maskulint rekvisit. 

Analysens fjärde steg- onormala (och normala) genusegenskaper 
Att röra sig inom sitt förväntade genus belönas och de som faller utanför sitt förväntade genus 
blir i vissa fall bestraffade. Detta är beroende på vilka arbetsuppger och vilket kön de har. 
Nedan beskrivs en man som inte uppfyller förväntningarna på det normala. 

Ida Men ja tror tyvärr att han kan va lite för snäll liksom. Det känner jag definitivt när 
han e här (.) Å det vet ja att folk säger också. Men alltså- det finns ju ingen typ 
”go” i det han säger eller det e ingen som såhär- respekterar det han säger. För att 
han är inte typ ”Emil” som kommer in och bara: ”poff, poff, poff!” ((nån som sätter 
fart på det hela på ett auktoritärt sätt?)). Och då lyssnar inte någon. 

Annika Nej men precis. För han lindar in det på ett sätt som ja vet att ja också gör. Som 
bara vart bättre att gjort såhär: ”bla, bla--” 

Ida Förmodligen så tar ja till mig nåt sånt mycket bättre- för att istället för att någon 
bara: ”poff, poff-” Då blir ja såhär: ”ahhh- vad gör ja för fel!!” ((Spelar 
panikslagen)) (Alla: skrattar) 

Stina Ja, man tar det som kritik 

Ida Ja, man tar det verkligen som kritik. Och säger: ”ahhha (.) a visst liksom.” 
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Annika  Ja men precis. Så det funkar ju bättre på mig också. Men det funkar ju inte bättre 
på-- (Ida: =inte alla) =Nej precis. Så det är lite- han kanske är tjej egentligen? 
((skrattar)) 

Före denna del av diskussionen beskrev deltagarna hur de hellre blir frågade än beordrade att 
göra något och detta fastslogs som generellt för kvinnor. I detta fall ovan är det en man som 
frågar istället för att beordra, vilket är det normala maskulina sättet att fördela arbetsuppgifter. 
Detta blir bestraffat och leder till att ”ingen” lyssnar på honom. ”Ingen” blir en motsägelsefull 
beskrivning. Den egna subjektspositionen ”kvinna” beskrivs föredra och genomföra detta 
frågande beteende. Samtidigt är det inga ”män” eller ”kvinnor” som lyssnar vilket tycks leda 
till att det är subjektspositionen ”män” och ”kvinnor” som inte lyssnar. Det blir ett slags ”De 
andra” på grund av att subjektspositionen ”kvinna” i detta fall innehas av deltagarna i 
fokusgruppen. ”De andra” blir de femininiteter och maskuliniteter som accepterar och 
legitimerar normal och onormalt beteende. Ur detta mönster börjar bilden växa fram av hur 
feminint beteende från en man inte accepteras av ”de andra”. Skämtet i slutet är ett skämt, 
men det beskriver ändå hotet om den tabubelagda femininiseringen av mannen. 

Ovan beskrevs hur ett avvikande beteende uppfattades men nedan beskrivs hur en femininitet 
kliver in i en maskulin kontext och tvingas att se sina genusegenskaper nästan omdefinieras. 

Elisabeth Det va bara killar å så va det ja då som stod i köket. Alla tjejer var ju servitriser 
å ja stod i köket. Å de e också det men- de blir en helt annan jargong så som 
dom pratar med mig jämfört hur dom pratar med servitriserna. Servitriserna e 
söta å rara å jättegulliga å jättesnygga å liksom e uppklädda för dom e 
servitriser. Å då står jag i mina kockläder (.) och blir en kille. Jag blir- (.) jag e 
inte alls en tjej för dom. (Antonia: ((tänker)) Ja) Eller, (.) Ja e en tjej men ja blir 
inte bemött på det sättet liksom. Alltså som- ja tycker att det e negativt. 

Margareta =Amen för det e ju jätteenkelt för en själv å gå in i köket å plocka upp den 
jargongen, för de blir jättemycke lättare. 

Kvinnan som kliver in i köket ser sin kropp nästintill bli avkönad. Kvinnan i köket ställer sig i 
kontrast till de andra kvinnorna på arbetsplatsen, med stereotypa feminina drag så som gullig 
och snygg, och ser sig själv som avfeminiserad. Både kläderna och arbetsuppgifterna beskrivs 
skapa denna effekt. Kroppens dikotoma förhållande till dess motsats, maskulin och feminin, 
blir bruten. Kvar blir subjektspositionen ”kvinna” men i en annorlunda form skild från de 
flesta andra kvinnor. Fortfarande ”kvinna” utanför arbetet men inte på arbetet. Kvinnan 
anpassar sin femininitet efter kontexten och ”plockar upp” en jargong. Könet kan inte ändras 
till man och femininiteten och dess genusegenskaper kan inte vara samma som för de som 
arbetar i servisen. Kvar blir en annorlunda femininitet. 

Margareta Ja men även fast man e en- eller det kanske e för att man inte e en sån himla 
tjejig tjej som man kan passa in i dom miljöerna också liksom. (Elisabeth: =Ja), 
(Antonia: =Ja verkligen) Man har det nog väldigt svårt som en tjejig tjej. 

Denna femininitet beskrivs av gruppen i princip som något som föregår placerandet i 
kontexten. En ”tjejig tjej” kan med svårighet arbeta i ett kök. Här är subjektspositionen 
”kvinna” åter skapad som väsentligt skild från de andra i kategorin kvinnor, redan innan 
inträdet bland subjekten ”män” och således skapad och skild från subjekten ”kvinnor”. 

Begreppet ”creddigt” finns återkommande i talet om arbete i baren av delar av gruppen, en 
konstruktion som spiller över på övriga deltagare. 
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Kerstin Men ändå så e baren liksom (.) ”creddigare” ºå det som folk strävar mot, på nå 
vis--º 

Annika =Ja tycker att de e så himla intressant hela den ”creddigheten”.  Ja menar- man 
står där själv och- ja menar- va e de ni tycker ja gör som e så jävla coolt?! Ja 
fattar inte! 

Talet om att baren är ”creddigare” har framhållits av andra deltagare innan och även att män 
ofta arbetar i baren. Uttrycket ”folk” är en hänvisning till subjektspositionen ”män” och 
”kvinnor” som blir ett slags ”de andra”.  Kvinnor kan sträva mot att få arbeta i baren, men det 
uttrycks i alla fall inte som önskvärt. Avmattningen av rösten indikerar på en osäkerhet hos 
talaren. Annika plockar direkt upp tråden och därmed belönas yttrandet som sant. Detta blir 
den kritiskt pragmatiska och pedagogiska karaktären i samtalet där ny kunskap erbjuds av de 
andra deltagarna och denna nya kunskap erhålls och prövas sedan i talet. 

En annan passage i den första fokusgruppen, efter en diskussion om varför årets kock alltid är 
en man visar även den på en pedagogisk karaktär. 

Margareta Ja, nej-- (2s) Det ser man ju här i stan också när man ser alla hippa krögare som 
öppnar nytt. Alla ska ju ha fem restauranger nu, det e ju nästan bara män.  

Elisabeth Men ja tror det e så att man tror mer på män generellt när man går på restaurang 
i stan. Alltså just att folket som går på restaurang att dom: ”ja de e--”  

Margareta Ja tror inte gemeneman bryr sig ett skit om det e en kvinna eller man som har 
lagat ens mat. 

Elisabeth ºNej.º 

Här är deltagarna till synes inte överrens. Det inleds med att en deltagare tar upp ett nytt 
ämne. Detta tolkas av den andre deltagaren som att det ska handla om varför män, av 
samhället i stort ses som mer kunniga i matlagningens konst. Denna tankebana stängs snabbt 
av Margareta. Det intressanta i denna situation skulle kunna vara att vad Elisabeth egentligen 
tycker då den andre deltagaren tycks ha tolkningsföreträde i gruppen. Men här är det relevanta 
att det är två motstridiga diskurs-praktiker som blottas. Den ena att män anses laga godare mat 
och den andra att det rimligtvis inte finns någon skillnad mellan könens förmåga. Den ena kan 
ses som mer vedertagen, den andra som mer politiskt korrekt, i vissa kretsar. Men det är den 
pedagogiska situationen som uppenbaras i oenigheten mellan deltagarna som är intressant. En 
idé, eller redan existerande uppfattning utforskas av Elisabeth inför gruppen. Men till skillnad 
från föregående exempel accepteras den inte av de andra deltagarna. Två diskurser möts i 
gruppen och den ena accepteras i gruppen, den andra förkastas. Hur det förhåller sig efter 
gruppens upplösning är oklart men ett erbjudande, ett utbyte av idéer eller ett stöd till lärande, 
har uppstått för båda deltagarna. 

Tolkning 

Kön, och genus, män och kvinnor i branschen 
Precis som Butler (2007) påpekar blir subjektet ”kvinnor” inte representativt för hela 
befolkningen och likaså de kvinnor som arbetar i restaurangbranschen. De kvinnor som 
intervjuades för denna studie både identifierar sig med den breda kategorin kvinnor samtidigt 
som de skiljer sig från denna breda kategori, och även skiljer sig från många andra kvinnor i 
branschen. Mest tydligt här är talet om att, som kvinnlig kallskänka inte vara en ”tjejig tjej” 
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och att det finns väsentliga skillnader mellan en kvinna som serverar och en kvinna som 
arbetar i köket. Även de intervjuade som arbetar i servisen skiljer sig från andra kvinnor i 
servisen. Här är det framförallt episoden som att ge en bulle till en sur kille som tydligast 
visar detta. Att ens tala om kvinnor som kategori blir då en uppenbar grov förenkling. 
Deltagarna i denna studie är inte ”tjejiga tjejer”, de är omhändertagande, de är vita, de är 
medelklass (här får denna kategori tolkas på bredast möjligaste vis då klasstillhörighet inte var 
en fråga som ställdes deltagarna), de upplever ett socialt ansvar för allas trevnad, och de gillar 
inte att bli beordrade. De är alla ”kvinnor” i dess potentiella reproduktiva mening men det är 
inte deras viktigaste egenskap. De är individer i ett socialt sammanhang och i en 
organisatorisk kontext. Dock beskriver de sig själva och sin situation, sitt arbete och dess 
fördelning utifrån de dikotoma kategorierna man och kvinna. De är lika mycket kvinnor som 
de absolut inte är män, i dess biologiska bemärkelse. De är av honkön. Att tala är att göra. En 
”tjejig tjej” är alltjämt ”tjej” med allt vad det (implicit) innebär, oberoende av kontext. 

Genom datamaterialet blir det svårt att tolka Butlers (2007) teorier om att genus är radikalt 
oberoende av könet, att ett honkön likaväl kan ha ett kvinnligt genus som ett manligt sådant. I 
alla fall i dess samhälleliga eller privata kontext. Men denna studie utgår däremot ifrån en 
organisatorisk kontext. Ingen av deltagarna beskriver sin situation som att de är i behov att 
anta ett annat genus motsatt deras kön. De deltagare som beskriver sina erfarenheter av att 
arbeta som kallskänka är kanske de som kommer närmast att i sitt arbete välja eller tvingas 
anta ett motsatt genus. Att ikläda sig kockläder och arbeta i en manlig kontext blir att i vissa 
avseenden avköna en kvinnlig kropp och därmed fritt anta ett genus. Men det beskrivs inte 
möjligt att rationellt förklara bort eller dölja sitt eget kön inför andra. Bara anpassa sitt genus 
som blir beroende av sitt kön. Med andra ord antar individen med kvinnligt kön inte ett 
manligt genus bara ett mer maskulint eller dominant men fortfarande feminint genus, vid en 
viss typ av kontext. De som arbetar i servisen blir snarare uppmuntrade/tvingade att förstärka 
sitt kvinnliga genus i och med antagandet av en roll. Det blir ett skådespel mellan den 
dominanta maskuliniteten (köket) och det subordinerade feminiteten (servisen). Connell 
(1995) förklarar detta som att genus inte är fixerat före social interaktion utan är konstruerad i 
interaktion. Kvinnan i köket hamnar i en social kontext och morferar/anpassar det genus, som 
i sin sociala bemärkelse, är kopplat till könet efter kontexten. Kvinnan i servisen hamnar i en 
annorlunda social kontext och accentuerar/förstärker sina genusegenskaper för att kontrastera 
kökets manliga genus. Viktigt att påpeka är att allt detta beskrivs ske i form av att ta en roll, 
ett skådespel för att hantera sin arbetssituation. 

Är relationen mellan dominans och subordinationen av hierarkin sprungen eller av samhället 
kommen? Med andra ord, är det den organisatoriska hierarkin som tillägnar köket mer status 
och makt än servisen eller är det ”mannen” i köket som dominerar ”kvinnan” i servisen? 
Connells (2008) beskrivning av hegemoni som kulturell dynamik som gör att en grupp kan 
hävda och upprätthålla en ledande position i samhällslivet kan vara en förklaring. Här blir 
beskrivningen av kökets och därmed kockarnas dominanta beteende och sexistiska jargong 
fruktbart att koppla till definitionen av hegemoni. Beskrivningen av relationerna mellan 
arbetsuppgifterna ger köket den institutionella makten på restaurangen och kökets genus ger 
dem det kulturella idealet. Det beskrivna hotet om att bli ”straffknullad” är kanske det mest 
påfallande hävdandet av auktoritet. Det är ett hot om användande av våld, sexuellt och 
förnedrande. Detta språkbruk ger även servisen ett kvinnligt subjekt såväl som underordnat 
och köket får ett manligt subjekt överordnat servisen. Även den kollektiva karaktären av 
hegemonin går att skönja då inte alla kockar eller kök utövar den hegemoniska maskuliniteten 
fullt ut men de drar likaväl nytta av den. 
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Matlagning beskrivs ha högre status än servering av mat och givande av service. Likaså 
beskrivs arbete i baren som mer statusfyllt än servering av mat. Denna statusrelation blir 
synlig genom talet om ”creddighet”. Arbete i baren beskrivs i och för sig ha lägre status än 
arbete i köket men endast med en hårsmån. Här blir det även synbart att den hegemoniska 
maskuliniteten, i form av status, i köket spiller över till arbete i baren, som beskrivs mestadels 
utföras av män. Connell (1995) menar att ekonomiska omständigheter och organisatorisk 
struktur påverkar görandet av maskulinitet. Detta är de faktorer som påverkar och skiljer 
männen som arbetar i baren eller i köket. Baren och dess tillhörande maskulina genus beskrivs 
annorlunda än den maskulinitet som finns i köket. I baren arbetar det även kvinnor, även om 
de inte är många. I baren beskrivs kvinnor och män utföra samma typ av arbetsuppgifter. Till 
skillnad från köket där kocken är man, kallskänkan är kvinna, ergo olika arbetsuppgifter. 
Baren blir således mer ”platt” till sin struktur. Detta innebär att relationerna mellan könen inte 
längre beskrivs lika dikotomt. Däremot beskrivs de genusegenskaper hos de som arbetar i 
servisen i motsats till de som arbetar i baren. Men maskuliniteten hävdas inte genom 
arbetsuppgifterna utan hävdas genom förhållningsättet till arbetsuppgifterna. Att ”coasta” 
eller att inte lyssna till de som frågar vid delegering av arbetsuppgifter är det som kan ses som 
en del av särskiljandet mellan maskulint och feminint beteende. Att handla utanför dessa 
normer skapar motsättningar. 

Utefter de resultatet kan vi ge de olika kategorierna och sedermera arbetsuppgifterna genus. 
Köket och baren ges ett maskulint genus, kallskänkan och servisen ges ett feminint genus. 
Däremellan finns det även genusrelationer. Kallskänkan, med feminint genus, ingår i kökets 
kontext och framstår därmed som mer maskulin i sin relation till servisen. Kvällsarbete 
beskrevs vid ett tillfälle som mer statusfyllt än dagsarbete i cafét. En tolkning som utgår ifrån 
genuskategorierna är att cafét ges ett kvinnligt genus och kvinnan i baren, i dess relation till 
cafét, ges ett mer maskulint genus. Här blir det en slags förändring av sitt genus. 
Kvällspersonalen består av baren, servisen och kocken. Dagspersonalen består av 
cafépersonalen. Kvällspersonalen blir i den relationen alla maskuliniteter. Oenigheten i den 
delen av diskussionen kan tolkas som att denna relation ignoreras av vissa medan vissa mer 
uttalat synliggör och hävdar denna statusrelation. 

Tolkning och reflexivitet 
Hur kan jag som man beskriva och tolka den kvinnliga restaurangarbetarens situation när 
beskrivning är tagna av kvinnor? Hur kan den som är av samhället priviligierad beskriva och 
änne värre söka förstå de som är mindre priviligierade? En del av svaret i det ligger i att den 
allra mesta genusforskningen är gjord av kvinnor. Det finns män som bedriver genusforskning 
men de är inte alls lika många. En annan skillnad är att män som bedriver genusforskning 
forskar främst på män medan kvinnor forskar både på män och på kvinnor. Jag kan nog aldrig 
förstå hur det är att vara kvinna. Men jag menar att jag kan beskriva något utifrån en kvinnas 
perspektiv likaväl som en kvinna kan beskriva något utifrån ett manligt perspektiv. Men med 
detta sagt vill jag nämna att en viktig ståndpunkt är att vi inte kan skilja befolkningen åt i 
kategorierna kvinnor och män. Vi alla är individer. Men vi är ofta bemötta utifrån kategorin 
man eller kvinna. Men jag är man oavsett. Jag är också kock, vit, medelklass, far, vegan 
etcetera. Två viktiga punkter är att jag är kock och vegan. Jag har arbetat i 
restaurangbranschen i flertalet år, både på ”vanliga” restauranger och på vegetariska. Jag har 
erfarit mycket av det som finns beskrivet i denna uppsats, naturligtvis från mitt eget 
perspektiv. Den sexistiska jargongen i köket, hierarkin på restauranger, stressen, lukten och 
svetten. Jag har arbetat i mansdominerade kök där ofta inga kvinnor arbetar. Jag har sett med 
egna ögon hur kvinnor i kök avkönats och/eller trakasserats. Kocken är man, som jag, och 
kvinnan är kallskänka, som deltagarna i denna studie. Jag har också arbetat på vegetariska 
restauranger där de allra flesta kockar är kvinnor och märkt hur pass olika dessa kök är 
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jämfört med mansdominerade kök. Här har jag fått anpassa mig. Att som ensam man gå in 
med en sexistisk jargong skulle var otänkbart och ett säkert sätt att bli en persona non grata. 
Hierarkin, även om den existerar, är även den nertonad. Men denna anpassning har snarare 
lett till att jag slappnat av lite snarare än påverkat mig negativt. Mitt kön i dessa sammanhang 
har ofta varit positivt snarare än negativt. Och här söker jag nu motivera varför mitt kön inte 
ska tolkas som negativt i detta lilla forskningsprojekt. Även om jag, likt skummet efter en båt, 
glider med i hegemonins kölvatten menar jag att jag, i och med mitt kön, får göra 
genusforskning på kvinnor och att det snarare ökar massan av kunskap på grund av denna 
smått ovanliga situation. Eller så vill jag säga att mitt kön inte har någon betydelse medan 
hela uppsatsen bygger på betydelsen av kön och genus. 

Kritisk pragmatism och kunskapsproduktion 
Cherryholmes (1988) menar att regler styr formuleringen av argument och hypoteser. Dessa 
regler formar diskursiva praktiker som producerar specifika diskurser. Vilka diskurser växer 
då fram av resultatet? De praktiker som beskrivs i resultatet tycks verka utifrån outtalade 
regler. Regler som ger individen olika arbetsuppgifter. Men dessa regler är mer eller mindre 
outtalade vilket får konsekvensen av att de blir flytande. Denna flytande karaktär kan även 
förklaras med att samhället i stort inte verkar vara lika könshierarkiskt som restaurangen är. 
Stora diskurser ställs mot små kontextuella diskurser. En regel som verkar ha styrt ett 
argument och hypotes är beskrivningen av barchefen som ansåg att tjejer trodde de kunde 
arbeta i baren bara för att de lärt sig göra en ”Irish coffee”. Regeln om att tjejer hör hemma i 
servisen eftersom de inte antas kunna blanda drinkar. Detta skapar en diskursiv praktik om att 
män arbetar i baren. Den specifika diskursen av det blir att män och kvinnor har inneboende 
egenskaper som gör dem lämpliga för olika sorters arbete. Att tala är att göra. Praktiker 
existerar inte utan regler, inte heller regler utan praktiker (Cherryholmes, 1988). Men 
exemplet ovan lyfts fram av en av deltagarna för att illustera precis det motsatta, att denna 
regel inte existerar och att dess praktik åtminstone inte borde existera. Två skilda specifika 
diskurser beskrivs. En, som absurd sanning, den andra som motstånd mot denna absurda 
sanning. 

Hur skulle då den kritiska pragmatismen förklara de könsskillnader som finns vid 
fördelningen av arbetsuppgifter? En anledning anges vara att våra val är ett resultat av 
ideologier och människor accepterar, internaliserar och agerar enligt samma idéer som de 
anser är riktiga och sanna (Cherryholmes, 1988). Men bilden från kvinnan i branschen hyser 
en stor portion motstånd mot denna ojämna könsfördelning. Det rimliga svaret borde vara att 
de sociala praktiker som beskrivits stödjer sig i maktarrangemang. De traditionella 
maktarrangemangen återskapar och underhåller det hierarkiska systemet. Men de intervjuade 
verkar inte legitimera dessa asymmetriska maktförhållanden. Men de tillskriver de flesta 
männen och de andra kvinnorna i branschen denna egenskap. Egenskapen av att legitimera, 
acceptera och internalisera. När vissa utsagor belönas och andra bestraffas är det kanske 
stödet i den lilla gruppen som gör att utsagor som skulle kunna bestraffas växer och belönas i 
den lilla gruppen. Effekten tycks bli att motstånd växer i den lilla gruppen och är bara så stor 
som gruppen där dessa uttalanden belönas i är. Det är den lilla gruppen som utgör materialet i 
denna studie, därav dess begränsning. 

Hur ligger det då till med kunskapsproduktionen i denna studie? När diskursanalytikern ser 
verkligheten som endast tillgänglig via språkliga kategorier och kunskaper skapas alltid 
genom språkliga kategorier. Hur blir det då med min tolkning av deltagarnas tolkning av sin 
situation och mina frågor till dem? Att påstå att diskursanalytikern inte intresserar sig för om 
deltagaren talar sanning eller ej ter sig motsägelsefullt när vi i samma veva gör just det. Utger 
oss för att beskriva det som ligger implicit i ett uttalande och vilka sanningseffekter ett 
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uttalande får. Men det är summan av ett sammanhang jag vill redovisa. Det är hela samtalet i 
gruppen som är det intressanta. Jag menar att alla samtal rör sig mellan sanning och osanning, 
överdrifter och underdrifter, selektiva beskrivningar och generalliserande beskrivningar. För 
att åter tala Cherryholmes (1988), allt tal är handling. Så även mitt tal. Talet går dock genom 
individen där de olika bedömningarna huruvida någon utsaga är sant eller ej pågår. Olika 
maktrelationer påverkar även denna process. Min position som auktoritet bör även påpekas i 
detta sammanhang. Det är jag som sitter och tolkar andra människors utsagor och 
beskrivningar. Mina ord, min diskurs, påverkar läsarens tillgång till materialet.  Jag vill mena 
att materialet är en spegling av de konsekvenser deltagarnas beskrivning av verkligheten får 
på deras diskursbruk och därmed praktik. Diskursen läsaren får tillgång till är konstruerad av 
mig, åt läsaren, för att beskriva effekten av mer eller mindre dagliga tankar och utbyte av 
idéer, utifrån en begränsad kontext, som varierar i tid och rum. 

Diskussion 
Sammanfattningsvis skapar materialet en bild av hur kroppen hanteras och integreras i 
restaurangbranschen. Individen som träder in i restaurangbranschen beskrivs tilldelas 
arbetsuppgifter utefter sitt kön och inte sina förmågor. Könet verkar vara den kategori som 
förutbestämmer individens plats. Bilden av en könsuppdelad och hierarkisk arbetsplats växer 
fram när kvinnan som träder in i branschen antingen blir kallskänka eller serveringspersonal 
på grund av yttre krav och förväntningar på kroppens förmåga och vilja. Inte ens utbildning 
tycks påverka denna fördelning i grunden. Detta gäller även den manliga kroppen. När 
kvinnan eller kroppen sedan arbetar på restaurangen finns det möjligheter att prova nya 
arbetsuppgifter. Men den initiala placeringen påverkar naturligtvis vidare avancemang. Men 
om nu båda könen är fångade i denna diskurs och praktik, att bli placerade efter kön, är de då 
inte ändå jämlika? Jämlika i den meningen att ingen tycks ges något större val eller 
förhandlingsutrymme. Men när makt och status ojämlikt fördelat mellan arbetsuppgifter i 
branschen blir de ojämlikt fördelade efter kön. För att tala med Cherryholmes (1988) ord blir 
relationerna mellan individerna i restaurangbranschen och dess grupper baserad på sociala och 
politiska asymmetrier, där vissa individer (män/kockar) har och blir belönade medan andra 
(kvinnor/servis) inte har och missgynnas. 

Har denna studie mött sitt syfte? Har könskillnader och dess påverkan på arbetsfördelningen 
studerats? Har beskrivningen av den egna arbetsplatsen och görandet av arbetsuppgifter och 
dess påverkan på könskillnader undersökts? Könskillnader i tillgång till arbetsuppgifter är en 
konsekvens av att könet förutbestämmer den anställdes plats i restaurangen. Mannen placeras 
initialt i baren och kvinnan placeras initialt i servisen. Kvinnan i köket blir kallskänka och 
mannen i köket blir kock. Beskrivningen av den egna arbetsplatsen blir den kontextuella ram 
som datamaterialet belyser och tolkas ifrån. Görandet av arbetsuppgifter så som att servera 
mat leder till att kvinnan i sin yrkesroll till och med förstärker sin femininitet i en roll där 
servisen spelar underordnad gentemot köket och kockarna. Även kvinnans utförande av 
arbetsuppgifter i köket leder till antagandet av en roll för att passa in i en maskulin kontext. 
En roll som i motsats till servisen förstärker kvinnans maskulina egenskaper. 

Anknytning till tidigare forskning 
De Pater, Van Vianen och Bechtoldt (2010) undersökte skillnader mellan könen i 
karriärmöjligheter. I likhet med deras studie finner jag ytterligare belägg för att arbetsledare 
medvetet eller omedvetet utför kön. Här kan vi tolka det som antingen misslyckandet med att 
erbjuda kvinnor utmanande arbetsuppgifter men framförallt placeringen av kroppen efter dess 
kön blir mest slående. Här blir det även nödvändigt att påpeka att nästan hälften av 
arbetskraften väljs bort på grund av kön. Organisationer som Svenskt Näringsliv menar 
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kanske att detta inte har någon som helst påverkan på svensk ekonomi och internationell 
konkurrenskraft. Kanske inte men sociala praktiker som dessa är konserverande och läcker 
över på kommande generationer. Generationer som ser denna omoderna könsordning och 
kanske inte ifrågasätter den. Janssons (2010) forskning som menar att kvinnor inte efterfrågas 
på grund av att de är kvinnor utan förväntas anpassa sig efter en manlig norm får visst stöd. 
Kvinnan i köket efterfrågas inte i egenskap av att vara kvinna, utan kvinnan i köket förväntas 
anpassa sig efter den maskulina normen i köket. Kvinnan i serveringen eftertraktas just 
eftersom hon är kvinna. Alltså kan Jansson (2010) slutsatser i viss mån ifrågasättas. Men det 
går även att se det som att även kvinnan i servisen förväntas anpassa sig efter den manliga 
normen. Kvinnan ska inte bli man men kvinnan ska bli precis det som mannen inte är. En 
slags dikotom förväntning på den heterosexuella normen om mannen som grovarbetare och 
kvinnan som vacker uppasserska. 

Mulinaris (2007) forskning som finner att kön, etnicitet och sexualitet görs i arbetsprocessen 
är som redan innan nämnts den forskning som bär de största likheterna med denna studie. 
Även om fokus inte varit inriktat på just arbetsprocesser, inte med den detaljerade version 
som Mulinari (2007) ger, är orden arbetsfördelning och görande av arbete, som jag använder 
mig av, nära besläktade. Men det som jag finner intressant är en av de huvudteser som lyfts 
fram, den om ifrågasättandet av uppdelningen av omsorgs – och känsloarbete. Lite tillspetsat 
använder Mulinari (2007) även begreppen ”madonnan” och ”horan” för att ge uppdelningen 
en ytterligare dimension. Deltagarna i denna studies tal om antagandet av en roll får ses om en 
beskrivning av detta skådespel förknippat med känsloarbete. Kvinna ler framför kunden och 
ler mot köket oavsett vad de gör eller säger. Men även omsorgsarbetet blir beskrivet i denna 
studie. Kvinnan som tar det sociala ansvaret för att de andra anställda ska ha det bra, ge bort 
en bulle och trösta. I denna relation finns även gästen med. Gästen är hela förutsättningen för 
branschen. Därför ryms omsorgsarbetet även inför gästen eftersom kvinnan tar det sociala 
ansvaret för att de anställda ska kunna utföra bästa möjlig service. 

Denna studie finner i likhet med Bygren & Gähler, (2012) och Herman & Rockoff (2011) 
heller inga bilologiska förklaringar till könsskillnader vid arbete. Ingen av deltagarna nämner 
något om bilologiska förklaringar och det förekommer inte heller några implicita budskap 
eller tolkningar från min sida som stödjer sig mot biologiska förklaringar till de 
könsskillnader som finns. Men kön har betydelse. Just trakasserier mot den numeriska 
minoriteten (Stainback, Ratliff & Roscignos, 2010) är synlig i mitt datamaterial. När kvinnor 
menar att de blir avkönade på sin arbetsplats kan det tolkas som ett sätt att undvika 
trakasserier från sina arbetskamrater som är av det motsatta könet och i numerisk majoritet. 
Men kökets i vissa fall hårda jargong gentemot servisen är däremot svårare att tolka då denna 
studie inte undersökte det numeriska förhållandet mellan könen i de fall trakasserier beskrivs 
förekomma. 

Begränsningar 
En väsentlig begränsning av denna studie är just fokus på endast kön, och genusteorier, 
maskuliniteter och femininiteter. Detta är dels en avgränsning av studiens omfattning men har 
även ett annat syfte. Vi kan anse att studien är alldeles för tunn när den inte tar med begrepp 
som det intersektionella perspektivet eller olika organisatoriska perspektiv, eller att studien 
inte söker sina förklaringar i teorier om identitetsskapande eller accounts. Att endast fokusera 
på kön och genus är i all väsentlighet otillräckligt. Det finns ju så mycket mer. Och detta är 
just poängen med att göra avgränsningar. För mig blir det ett sätt för mig att, genom att välja 
teoretiker som intresserat sig för sina ämnen på grund av att de i viss mån känner sig vilsna i 
sitt eget kön eller genus, ta fasta på denna frågande och kritiska nivå. Är vi verkligen olika 
varandra på grund av det kön vi har eller är vi olika varandra på grund av de erfarenheter vi 
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har. Vad händer när vi låter flickor gråta och pojkar slåss? Vad händer när vi låter tjejer le och 
servera mat och killar inte förväntas le när de blandar drinkar? Vad i min biologi gör mig 
bättre på att laga maten än att bära ut den till gästen? Jag menar att alla dessa förväntningar 
och förmågor skapas genom sociala praktiker som är kopplade till diskurser. Här blir det 
viktigt att påpeka att resultatet också endast väljer kön och genusteorier som förklaring till 
könsskillnader. Det kan finnas andra förklaringar men dessa är inte i fokus för denna studie. I 
och med detta vill jag även tala om vad det egentligen är som denna studie säger. Är det 
verkligen så att hegemonisk maskulinitet och hierarki utmärker restaurangbranschen? Ja i 
vissa fall. I alla fall när vi frågar kvinnor, dessa sju kvinnor som deltog i denna studie. I alla 
fall när vi talar med vita medelklasskvinnor. Och i alla fall när de beskriver sin situation till en 
man, och då undertecknad. Den tidigare forskning jag tagit upp som blivit till viss del 
verifierad av mina resultat visar på ett visst mått av generaliserbarhet, men ytterligare 
forskning behövs för att ytterligare förklara och beskriva restaurangbranschen och dess 
arbetsvillkor. 

Samtidigt som jag menar att resultatet endast gäller den grupp som jag undersökt vill jag 
mena att min ansats anser annorlunda. Om vi tar ett utdrag ur en av intervjuerna, ”Men 
servisen är bara en maskin som bär ut maten”, som exempel. Här kan vi tolka det utifrån om 
deltagaren verkligen menar det här eller ej. Är det deltagarens egna ståndpunkt eller är det ett 
påstående valt för att beskriva någon annans (otillräckliga) syn på servisens arbetsuppgifter. 
Oavsett om det är sant eller inte går det ändå att ta fasta på att språket konstruerar, att tala är 
handling (Cherryholmes, 1988) och kunskaper skapas genom sociala processer(Burr, 2003). 
Därför ställs frågan hur verkligheten skapas (Börjesson, 2003). Detta betyder inte att allt som 
sägs är sant men det menar att allt som sägs kommer någonstans ifrån. Våra uttalanden bygger 
på någon annans tidigare uttalanden, som av oss förändras något. Ingen individ är friställd 
från andra individer. Ett uttalande eller en idé kommer någonstans ifrån. Summan av alla 
diskurser blir den verklighet vi skådar. En studie om kvinnliga restaurangarbetares villkor 
utifrån kön, och genusteorier blir således en del av en beskrivning av hur verkligheten 
skapats. Men bara en mycket liten del av många andra möjliga beskrivningar av verkligheten. 

För att ta ner diskussionen på en mindre nivå är en annan begränsning för studien att inga män 
tillfrågats om vad de anser om denna problematik. Här kanske andra väsentligt skilda 
beskrivningar skulle växa fram. Eller så delar männen den beskrivna bilden. Det finns ett 
utrymme för att den bild som ges av, en så bred kategori som män, är så grovt generaliserad 
att den blir fullständigt osann. Det är jag fullt öppen för att så kan vara fallet men då är det 
viktigt att påminna om att det är kvinnornas tolkning av deras situation som tolkats av en man 
som är grunden för denna studie. Vi kan även konstatera att endast sju deltagare är 
representerade i denna studie. Här vill jag dock påminna om Wibecks (2010) tal om mättnad, 
om att det finns en övre gräns för hur många fokusgrupper som kommer att ge unik 
information innan det bara blir upprepningar. Här kanske andra metodval är relevanta som 
intervjuer, enkäter och kanske observationer, för att studera görandet av arbetsuppgifter ifrån 
ett utifrån perspektiv. 

Förslag till framtida forskning 
Mycket av de begränsningar som nämnts är uppslag för framtida forskning. En utökad studie 
utifrån det intersektionella perspektivet skulle kanske kunna fånga fler nyanser av 
restaurangarbete. En studie om mäns beskrivningar skulle även den ge en bild att lägga i 
kontrast mot denna studie. När kvinnorna i denna studie beskriver hur de spelar en roll i sitt 
arbete, blir det relevant att undersöka hur det ligger till för män De kanske spelar en mer 
maskulin roll på grund av ett upplevt yttre krav? Attityder och normer på manligt beteende 
kanske ger upphov till liknande motstånd. Den roll som beskrivits i denna studie spelas av 
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kvinnorna mot de manliga kollegorna. Detta väcker frågan hur det förhåller sig på de 
restauranger där det nästan bara arbetar kvinnor. Går det att tolka och se samma mönster av 
maktfördelning, dominans och subordination? De finns även de restauranger som har som 
nisch att anställa kvinnliga kockar och manliga serviser. Här blir det intressant att undersöka 
de makt- och statusrelationer som uppstår på de arbetsplatserna. Är det verkligen så att 
makten och statusen följer männen eller är det positionen som ger makten och statusen? Vem 
är det då som ges tillgång till positionen och varför? 
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Bilaga 1. 

Information till deltagarna, i inledningen av fokusgrupperna, i punktform. Samtliga råd är 
tagna från Wibeck, (2010). 

 Frivilligt att delta 
 Konfidentialitet kontra anonymitet  
 Moderatorns roll är initiera och vara passiv 
 I viss mån bortse från moderatorn 
 Moderatorn är ingen expert 
 Det finns inga svar som är rätt, heller inga som är fel 
 Det viktiga är inte vad deltagarna kommer fram till. Diskussionen i sig är det viktiga 
 Samtalet sker mellan deltagarna 
 Målet är att deltagarna ska diskutera fritt med varandra 
 Förklararing av vilken typ av anteckningar moderatorn gör 
 Presentation med namn, ålder, tre senaste jobben och vad ni åt till frukost 
 Vill höra vad ni tycker, era erfarenheter och hur ni utvecklats och påverkats av att 

arbeta i restaurangbranschen 
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Bilaga 2. 

 

Förklaring till transkription (Linell, 1994 refererat i Wibeck, 2010, s 93) relevant för denna 
studie. 

-  avbrott, exempelvis avbrutet ord 

kursiv betoning 

. avslutningsintonation 

.=  en enhet avslutas med avslutningsintionation, och följs direkt av en 
annan enhet 

-- avbrutet eller utebbande yttrande 

(1s) paus, räknat i sekunder 

º º låg röstvolym 

(.) mikropaus 

= yttrande som följer omedelbart på det föregående 

Understrykning samtidigt tal 

 


