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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka och belysa maskulinitetskulturen inom kockyrket. Ett 
mansdominerat yrke som har nära kopplingar till det obetalda hushållsarbetet traditionellt sett 
utfört av kvinnan. Materialet till studien utgörs utav semistrukturerade intervjuer med tre 
manliga och två kvinnliga kockar. Det insamlade datamaterialet har analyserats via tematisk 
metod med hjälp av genussystemet, hegemonisk maskulinitet, homosocialitet samt 
feminisering och könsmärkning. Resultatet visar att det existerar en maskulinitetskultur som 
främjar ilska och aggressivitet där våld är accepterat samtidigt som svaghet föraktas. Det 
framkommer även att det existerar en manlig gemenskap som systematiskt försvårar kvinnliga 
kockars intåg samt inflytande inom yrket. Slutligen tyder studiens resultat på att manliga 
kockar kan använda sig av dessa strategier för att motverka en feminisering av yrket och 
bevara dess maskulina karaktär.  

 

Nyckelord: Genus, hegemonisk maskulinitet, homosocialitet, feminisering, kockar, 
aggressivitet, våld.  
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1 Inledning 
Den tidigare existerande bilden av den överviktiga kocken som fanns gömd bakom stängda 

dörrar känns nu föråldrad i utbyte mot den hypermaskulina stjärnkocken med morotstatuerade 

underarmar, vältrimmat skägg och lätt vattenkammad snedbena. Kockarna har gått från att 

vara simpla betjänter i arbetarklassens undre skikt till att vara samhällets nya rockstjärnor.  

Men hur kommer det sig att kockyrket är mansdominerat trots att matlagning traditionellt setts 

som en kvinnlig syssla?  

 

Fler kvinnor än män söker sig till den gymnasiala utbildningen Restaurang och 

livsmedelsprogrammet. Enligt en rapport från skolverket hade utbildningen en könsfördelning 

bestående av 58 procent kvinnor och 42 procent män 2015 (Skolverket 2016). Trots att 

könsfördelningen i sin helhet kan klassas som kvantitativt jämställd inom själva utbildningen, 

existerar det en uppenbar könssegregering inom restaurangbranschen som tydligt delas upp i 

de två sektionerna matsal och kök. Den hierarkiska ordningen i branschen konstrueras på 

hantverksmässiga grunder, där det mansdominerande kockyrket står högst i rang. Kockyrket 

anses kräva högre kvalifikationer än servitör/servitris som är ett kvinnodominerat yrke 

(Jonsson, Nygren, Pipping Ekström, 2006). Även innanför kökets väggar existerar en tydlig 

könssegregering. Enligt en rapport utfärdad av jordbruksverket (2011) bestod 65 procent av 

kockarna i Sverige av män, och samtidigt representerade samma grupp endast 14 procent av 

den lägre rankade yrkeskategorin kallskänka. Vidare visar statistik från SCB (2015) att 

kvinnor i större uträckning arbetar inom den offentliga restaurangsektorn såsom skolkök och 

storkök. Matforskaren och sociologen Marianne Pipping Ekström menar att den offentliga 

restaurangsektorn anses vara av en lägre status. Skolmåltidspersonal är ett exempel på 

kockyrke som är kvinnodominerat med låg status där det existerar en slags klagomålskultur 

som säger att det är allmän vedertaget att det ska klagas på skolmaten (Pipping Ekström, 

2004). Endast 14 procent av de manliga kockarna och kallskänkorna i landet arbetar inom den 

offentliga sektorn jämfört med 57 procent av den kvinnliga yrkesgruppen (SCB 2015). 

 

Medan matlagning likt andra uppgifter inom hushållet traditionellt setts som en kvinnlig och 

obetald syssla har den professionella matlagnings-sfären varit helt reserverad för mannen. I 

den mytomspunna och mest prestigefulla restaurangguiden Guide Michelin, tilldelades den 

första kvinnliga köksmästaren i Sverige en stjärna så sent som 2015 (Svenska Dagbladet, 

2015). Vilket är jämförbart med de resterande 21 manliga köksmästare som förtillfället 



	 2	

innehar en eller två stjärnor i guiden (Guide Michelin 2017). Den ojämna könsfördelningen 

inom det kulinariska finrummet går även att upptäcka vid den mest prestigefulla individuella 

kocktävlingen i Sverige, Årets Kock. En tävling som från dess begynnelse 1983, endast haft 

en kvinnlig vinnare. Totalt har nio kvinnor deltagit i den årliga finalen jämfört med 237 

stycken manliga deltagare (Årets Kock, 2017). Trots att fler kvinnor än män utbildar sig inom 

restaurang och livsmedelsbranschen tenderar de mest prestigefyllda positionerna innehas av 

män. Och även om det skett en ökning i antalet kvinnliga kockar på framstående positioner i 

modern tid, anses kockyrket fortfarande vara mansdominerat, vilket tyder på en haltande 

jämställdhet i branschen (Jonsson, Nygren, & Ekström, Pipping, 2006). Restaurangbranschen 

är ständigt under hård kritik när det kommer till jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Kritiken 

innefattar ofta en hård segregering av arbetsuppgifter och ett sexistiskt klimat (Riksdagen 

2004).  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Denna studie tar avstamp i konstaterandet att det existerar en maskulinitetskultur inom 

kockyrket. Utifrån detta antagande är syftet med denna studie att undersöka och belysa 

maskulinitetskulturen inom kockyrket. Med detta som utgångspunkt har följande 

frågeställningar formulerats: 

- Hur verkar maskulinitetskulturen och hur upplevs den av respondenterna? 

- Hur kan maskulinitetskulturen inom branschen fortgå och reproduceras? 

- Upplever kockarna i studien att det finns ett feminiseringshot gentemot yrket och i så 

fall hur tar det sig i uttryck?  
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1.2 Branschbegrepp 
För att underlätta läsningen presenteras nedan en ordlista över branschbegrepp som är 

återkommande under arbetets gång.  

 

Krögare – Restaurangägare. 

Köksmästare – Kocken i köket med högst rang, ansvarar för den kreativa delen, skriver 

menyer, organiserar, planerar samt sköter rekrytering.  

Sous chef – Näst högst i rang efter köksmästaren, assisterar köksmästaren med dennes 

sysslor. 

Varmkök – Den delen av köket där varma rätter tillagas, generellt huvudrätter. 

Kallkök/kallskänk – Den delen av köket där kalla rätter såsom förrätter och desserter tillagas 

av kallskänkan. 

Hovmästare – Arbetsledare i matsalen 

Servitör – Manlig benämning på serveringspersonal 

Servitris – Kvinnlig benämning på serveringspersonal  

Luckan – Den del i köket där beställningarna kommer in och det färdiga lagda tallrikarna 

skickas ut till gästerna i matsalen – oftast köksmästaren eller sous chefens position 

Haute Cuisine/ Fine Dining – Den mest prestigefulla matlagningen. 

Storkök – Ett större restaurangkök med kapacitet att laga mat till väldigt många, ofta till 

kommunala verksamheter såsom äldreomsorg, vård och skola.  

Guide Michelin – Världens mest prestigefulla restaurangguide med ett betygsystem från en 

till tre stjärnor. Endast ett fåtal krogar blir tilldelade stjärnor i Guide Michelin.  

 

För att klargöra och undvika förvirring så benämns kockar i studien utefter könstillhörighet, 

kvinnliga kockar och manliga kockar. Denna benämning är oberoende av hur kockens 

egenskaper uppfattas som traditionellt maskulina eller feminina.  

 

 

 

 

 



	 4	

1.3 Bakgrund – Formandet av kockyrket som ett manligt yrke 
Matlagning har traditionellt setts som en kvinnlig syssla som har varit kopplad till 

familjeomhändertagande och till det privata. Däremot har mannen lagat mat offentligt sedan 

forntida samhällen, till exempel av egyptiska präster som tog hand om köttet från djur som 

hade offrats - maten serverades till dåtidens kungligheter. Denna typ av matlagning menar 

Harris & Giuffre (2015) kan kallas för ett första identitetsskapande av kockyrket. Under 1700- 

och 1800-talet utvecklade det franska köket haute cuisine vilket bäst översätts till högstatus-

matlagning eller den engelska benämningen fine dining. Denna matlagning utvecklades för att 

servera mat till den franska eliten. Kockarna som valdes till detta prestigefyllda arbete var 

män som togs ut från militären, köksmästaren Officer de cuisine stod högst upp i denna strikta 

och tydliga hierarki. En hierarki som tros ligga till grund för den strikta maktordningen och 

skeva könsfördelningen som i modern tid fortfarande går att urskilja i restaurangbranschen 

(Ferguson 2004).  

 

Trots den nya förfinade franska matlagningskonsten där kocken både behövde kunskap om 

matlagning och organisation men också ha en konstnärlig sida, ansågs kockarna fortfarande 

höra till den lägre betjäntklassen utan högre kunskaper än annan betald hemhjälp (Pinkard 

2009). Detta skapade incitament för att förändra yrkets status, vilket till viss del gjordes 

genom spridningen av kokböcker. I och med detta blev kockarna experter inom ämnet och 

distanserade sig till den hemmamatlagande kvinnan, som var nu tvungen att se upp till 

kockarnas ord och recept (Harris & Giuffre, 2015). I samband med industrialiseringen blev 

lönearbete en manlig dominerad sfär samtidigt som det oavlönade omhändertagandet av 

hushållet förblev kvinnans syssla, vilket stärkte den manliga matlagningens status (Lainpelto 

& Lainpelto 2012). Den moderna tappningen av högstatus-restauranger spred sig genom 

Europa och var helt reserverad för manliga kockar. De få kvinnliga kockarna som existerade 

var verksamma på enklare värdshus men var helt exkluderad från de tidiga befintliga 

kocktävlingarna och kockutbildningarna (Trubek 2000). Trubek (2000) menar att dessa skolor 

växte fram som ytterligare ett sätt för männen att distansera sig från matlagningen som skedde 

i hemmet. Kockyrket har alltså vuxit fram som en sysselsättning skapt för mannen med 

tydliga kopplingar till det militära där kvinnor har blivit exkluderade från att ta del av 

utbildningar, tävlingar samt positioner på prestigefulla arbetsplatser.  
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning som innehar en relevans för denna studie att 

presenteras.  

 

2.1 Maskulinitetsideal inom restaurangbranschen 
Tidigare forskning visar på att vad som anses som bra egenskaper för en kock är uppbyggda 

på stereotypa manliga föreställningar som styrka, mod, hög smärttröskel, uthållighet samt 

kämpaglöd. Feminina stereotypa egenskaper som svaghet och hjälplöshet ses därav som 

negativa karaktärsdrag att inneha som kock (Nilsson. 2013). Harris och Giuffre (2015) menar 

att kvinnor har problem att ta sig in i den starkt mansdominerade sfären där de ofta får möta 

fördomar om deras fysiskt och emotionellt svaga kapacitet. Ofta får de även utså 

diskriminering och trakasserier som de tvingas tolerera och ibland själva väljer att använda för 

att passa in i den homogena manliga miljön (Ibid). Sociologerna Deborah A. Harris och Patti 

Giuffre (2015) har i sin studie som handlar om kvinnliga kockar i restaurangbranschen i USA 

bland annat utfört semistrukturerade intervjuer med 33 stycken kvinnliga kockar i Texas. 

Studien visar på att det existerar stereotypa föreställningar om ledarskap i branschen där 

kvinnliga kockar ofta väljer att anamma antingen en aggressiv och grabbig framtoning genom 

att anpassa sig till den maskulina arbetsmiljö som råder, framställa sig extra kvinnligt för att 

på så sätt kunna vinna en typ av respekt via sin femininitet eller anta en moderlig/systerlig 

roll. Etnologen Gabriella Nilsson (2013) har analyserat en säsong av Gordon Ramseys reality 

tv-serie Hells Kitchen med fokus på hur maskulinitet, hierarkier och våld uttrycker sig inom 

restaurangmiljö. Gordon Ramsey är känd som en av världens mest framgångsrika kockar med 

totalt 16 stjärnor i Guide Michelin, men som Nilsson förklarar är han mest berömd för sin 

aggressiva ledarstil och sitt rasande temperament. Studien visar på att det existerar ett 

porträtterande av män och kockar som accepterat våldsamma på likande sätt som inom 

militären, polisen och sportvärlden. Våldet har en belönande effekt i formandet av 

maskulinitet och ledarskapsstil och är accepterat av alla inom hierarkin så länge som den förs 

nedåt i ledet (Ibid).  

 

2.2 Feminisering inom restaurangbranschen 
Att män och kvinnor går att återfinna inom olika yrken och sektorer är allmänt vedertaget, att 

män generellt har mer makt och högre löner på arbetsmarknaden likaså (Hirdman 2001). 

Detta socialt konstruerade fenomen härrör från industrialisering då det skapades en 
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förskjutning i maktbalansen könen emellan då mannen fick möjlighet till lönearbete medan 

kvinnan blev förpassad till det oavlönade hushållsarbetet (Lainpelto & Lainpelto 2012). De 

könsroller som konstruerades under industrialismen har succesivt förändrats och kvinnliga 

intåg på tidigare manliga arenor har skett. I samband med att kvinnor intog arbetsmarknaden 

särskildes vilka yrken som sågs som manliga respektive kvinnliga. Männen arbetade med 

sådant som krävde översikt och kontroll medan kvinnorna fick nöja sig med de sysslor 

männen inte ville ha, sådan sysselsättning som hade nära koppling till omsorg och det 

obetalda hushållsarbetet (Hirdman 2001). Hirdman redogör att när kvinnor väl tar sig in på 

mansdominerade arbetsplatser är de tvungna att anpassa sig efter yrkets normer och regler 

som har manliga strukturer (Ibid). I samband med att kvinnor gör entré på tidigare manliga 

arbetsplatser och utför tidigare manliga arbetsuppgifter rör sig männen mot nya områden, 

vilket Hirdman menar är ett bevis på att kvinnor alltid befinner sig tre steg efter (Ibid).  

 

Måltidskunskapsforskaren Helena Lundqvist skriver i pilotstudien och antologin Genus på 

krogen att det inte finns tillräckligt bred kunskap inom forskningsfältet i Sverige. Hon menar 

att utbudet av studier rörande restaurangbranschens förändring av arbetsuppgifter och 

könssegregering är begränsat (Lundqvist 2006). Lundqvists forskning berör servitörsyrkets 

degradering och sedermera dess feminisering på förstaklassrestaurangerna i Sverige under 

andra delen av 1900-talet. Servitör/servitrisyrket som i modern tid ses som ett 

kvinnodominerat yrke (Jonsson, Nygren, Pipping Ekström, 2006), sågs tidigare som ett strikt 

manligt yrke som krävde ett kvalificerat hantverk vilket man ansåg att kvinnor saknade. 

Studien visar att det då som nu fanns stereotypa föreställningar av kvinnan som fysiskt svag 

vilket resulterade i att män föredrogs i rollen av servitör då yrket ansågs fysiskt krävande. En 

bidragande faktor till att servitörsyrket feminiserades var att restauranger blev tvungna att 

effektivisera på grund av nya regler och höjda sociala avgifter samtidigt som 

råvarukostnaderna steg. En av de mest avgörande förändringarna som grundade för 

feminiseringen av servitörsyrket var effektiviseringen och förflyttningen av de 

hantverkskrävande arbetsuppgifterna inom yrket. Dessa uppgifter bestod av att tranchera, 

flambera och lägga upp maten på tallriken något som förflyttades in till kocken i köket. 

Servitören blev då endast en transportör av den färdiga maten. Var man bara tillräckligt snabb 

och stresstålig hade man goda chanser att få anställning, jämfört mot tidigare då en servitör 

krävdes ha utbildning eller praktikant-erfarenhet. Lundqvist redogör att allt fler unga 

attraktiva kvinnor anställdes då de ansågs ”mjuka upp” stämningen i matsalen. Forskningen 
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visar på att det existerade föreställningar om kvinnliga servitriser som mer ordningsamma 

tillskillnad från sina manliga kollegor som var kända för att nyttja stora mängder alkohol 

(Lundqvist 2006).  

 

Harris och Giuffre (2015) slår fast att det råder ett feminiseringshot mot kockyrket i USA där 

de menar att manliga kockars arbete står inför en risk att jämföras med den obetalda 

matlagningen som sker i hemmet utav kvinnan. Den obetalda matlagningen innehar en lägre 

status än den professionella matlagningen då den traditionellt sätt har en nära koppling till 

femininitet. På grund av detta upplever manliga kockar en osäkerhet i sin maskulinitet som 

Harris och Giuffre benämner som ”Precarious masculinity”. Manliga kockar försöker därav 

distansera sig från den obetalda matlagningen genom att framhäva yrkets manliga 

karaktärsdrag som dess fysiskt och psykiskt krävande kvalifikationer samt dess bakgrund från 

militären. Författarna till studien menar att manliga kockar upplever ett måste att upprätthålla 

och öka sin sociala status för att försvara sitt yrke från den feminiseringsprocess som hotar. 

Harris och Giuffre (2015) förtydligar att det inte behöver handla om att manliga kockar 

felbehandlar kvinnor med detta som syfte utan att det kan ske undermedvetet för att inte låta 

yrket bli ett kvinnligt, vilket skulle kunna leda till att yrket får lägre status och lön.  

 

 

3 Teori 
Studiens teoretiska utgångspunkt tar avstamp i teoribildningen om genus, hegemonisk 

maskulinitetsteori, homosocialitet samt feminisering och könsmärkning.  

 

3.1 Genus 
Inom sociologin används termen kön för att beskriva de fysiologiska skillnaderna mellan 

kvinnokroppar och manskroppar. Det biologiska könet skiljer sig dock från det sociala eller 

kulturella könet även kallat genus. Genus är socialt, psykologiskt, historiskt och kulturellt 

konstruerat genom föreställningar kring vad som anses manligt respektive kvinnligt (Giddens. 

2014). Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman menar att samhället skapar och 

återskapar maktförhållandena mellan kvinnor och män. Detta system som hon kallar för 

genussystemet är en ordningsstruktur av kön, där strukturen står som pelare för politiska, 

ekonomiska och de sociala ordningarna i samhället. Systemet i sin tur bygger på två viktiga 

principer, dels att manligt och kvinnligt inte bör blandas vilket hon betecknar som dikotomi 
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eller isärhållandets tabu (Hirdman, 1988). Och den hierarkiska ordningen, att det är mannen 

som är normen, det hon kallar för den manliga normens primat. Detta placerar kvinnan på en 

underlägsen position där hon blir till det andra eller något onormalt (ibid). Vidare redogör 

Hirdman att det är själva isärhållandet av könen som den manliga normen legitimeras tillika 

underordningen av kvinnor (ibid). I alla samhällen finns det kontrakt mellan könen, vilket 

oftast bestäms utav mannen (ibid). Dessa kontrakt finns integrerade i alla samhällsnivåer och 

berättar för oss hur män och kvinnor ska vara, vilka arbeten som ses som manliga och 

kvinnliga, vilket språk som anses tillhöra vem etcetera (ibid). Denna studie kommer att 

använda sig av genussystemets principer som ett verktyg för att förstå manliga kockars 

position gentemot deras kvinnliga kollegors samt kunna urskilja segregering av 

arbetsuppgifter. Och till sist försöka visualisera föreställningar om vad som anses manligt 

respektive kvinnligt inom restaurangköket.  

 

 

3.2 Hegemonisk maskulinitet 
Begreppet hegemonisk maskulinitet myntades av Raywen Connell i slutet på 80-talet och har 

haft en betydande roll inom mansforskningen. Begreppet hegemoni har ursprung från den 

italienska samhällskritiken Antonio Gramcis analys av klassrelationer, där hegemoni 

beskriver den grupp som innehar den dominanta positionen i samhället. Hegemonisk 

maskulinitet är således en beskrivning av mäns dominanta position över kvinnor men även 

över andra män. Connell beskriver den hegemoniska maskuliniteten som ett system men även 

som ett slags ideal för både män och kvinnor att förhålla sig till (Connell, 2008). Connell 

försöker förklara att den hegemoniska maskuliniteten inte är någonting låst och universellt. 

Istället menar hon att maskulinitet upprätthåller den hegemoniska positionen i ett visst 

mönster av genusrelationer, den är således kontextuell (Ibid). Det är inte bara kvinnor och 

homosexuella män som påverkas av den hegemoniska maskuliniteten, även vissa 

heterosexuella män och pojkar är uteslutna från det som Connell beskriver som en 

legitimitetscirkel. Där femininitet är basen för förakt från hegemonin, detta tas i uttryck till 

exempel via skällsord och öknamn som mes, tönt, fegis, ynkrygg, morsgris etcetera. Den 

normativa standarden som hegemonisk maskulinitet försöker klargöra är dock svåruppnådd 

för de flesta män då den fungerar som en idealbild eller fantom. Trots detta drar majoriteten 

av män nytta av systemet då de utnyttjar den patriarkala ordningens fördelar (Ibid). Dessa 

fördelar kan vara ära och prestige men även ekonomisk utdelning och makt. Connell 

diskuterar även maskulinitetens kopplingar till våld där hon argumenterar för mannens tydliga 
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procentuella överhängande användande av våldsmedel i de flesta samhällena. Hon menar att 

vissa män använder våld i syfte att upprätthålla sin dominanta position. Där våld innebär allt 

ifrån våldtäkter till trakasserier på arbetsplatsen och busvisslingar på gatan (Ibid). 

 

Samtidigt som Connells begrepp är vida brett och använts flitigt inom akademin har det även 

fått utså skarp kritik bland annat för att vara för vag och svårtolkat (Herz & Johansson 2011). 

Som ett resultat av detta bemöttes kritiken i form utav en uppdaterar version av teorin där det 

klargörs att den hegemoniska maskuliniteten finns på global, regional och lokal nivå i den 

mening att det inom varje samhälle, yrke eller situation finns en hegemonisk maskulinitet som 

män och kvinnor måste förhålla sig till (Connell & Messerschmidt 2005). Connell och 

Messerschmidt (2005) menar att män handlar homosocialt genom att exkludera kvinnor för att 

försöka bibehålla den hegemoniska maskuliniteten intakt. Till denna studie kan teorin om 

hegemonisk maskulinitet komma att ses som användbar för att förstå hur idealbilden inom 

kockyrket ser ut samt visa hur våld legitimeras och svaghet föraktas inom yrket. 

 
 
3.3 Homosocialitet 
Begreppet homosocialitet myntades av Jean Lipman-Blumen 1976 i en artikel rörande 

könsegregering i organisationer där hon hävdar att män både dominerar i samhället men också 

i innehavandet av maktpositioner i organisationer (Lipman-Blumen 1976). Homosocialitet 

kan beskrivas som det sociala band som existerar mellan människor med samma biologiska 

kön och är vida använt när det kommer till maskulinitetsstudier. Igenom vilket man försöker 

visa på att homosocialitet är ett sätt för män att upprätthålla den hegemoniska maskuliniteten 

och således den dominanta patriarkala ordningen (Hammarén & Johansson, 2014).  

 

Lindgren menar att män i rollerna av arbetsgivare och arbetstagare sätter sina konflikter åt 

sidan när deras gemensamma mål är att behålla en dominant position över kvinnor. På så sätt 

kan manliga arbetstagare integrera med sina manliga chefer på ett mer gränslöst sätt än deras 

kvinnliga kollegor. Detta genom att åberopa sina likheter och gemensamma intressen 

(Lindgren 1996). Vidare menar Lindgren (1996) att homosocialitet är ett typ av normsystem 

som säkrar att män framstår som en enhetlig grupp inför kvinnor. Manliga arbetskamrater 

använder kvinnlig nedsättande jargonger för att stärka den homosociala gruppens 

självuppfattning vilket befäster deras dominanta position i större utsträckning än vad deras 
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privata relationer till kvinnor visar. Detta resulterar i en idealbild som män försöker eller 

måste leva upp till vilket kan ses som Connells hegemoniska maskulinitet (ibid). Kvinnor som 

försöker skaffa sig inflytande i grupper bestående av män möter ofta motstånd, detta är själva 

funktionen av homosocialitet som fenomen (Ibid). Lindgren menar att kvinnor främst handlar 

heterosocialt då de står utan makt och resurser och är tvungna att förhålla sig till männen. 

Deras homosociala handlande är mer av en undangömd art som sker i omklädningsrum eller 

vid kvinnliga sociala sammanhang, vilket Lindgren menar är ett sätt för kvinnor att ritualisera 

sin underordning (Ibid). 

 

Holgersson menar att män föredrar andra män likt dem själva vid anställningsrekrytering, 

vilket kan förklara varför fler män innehar högre positioner än kvinnor (Holgersson 2003). 

Detta handlade påverkar föreställningen av vilken typ av människa som lämpar sig för dessa 

uppdrag. Då fler män innehar högre och mer prestigefulla positioner legitimeras bilden av att 

chefer och karriärsdrivna människor mestadels är män. Det motstånd som Lindgren diskuterar 

att kvinnor möter när de försöker skaffa sig inflytande i mansdominerade grupper menar 

Holgersson är ett bevis för männen att kvinnor saknar kompetensen som krävs och legitimerar 

således uteslutningen (Kanter 1977). Homosocialitet är användbart när man vill studera 

restaurangbranschen som innehåller både ett arbetsklimat och interaktioner kockar emellan 

som producerar och reproducerar manlig gemenskap.  

 

 

3.4 Feminisering & Könsmärkning 
Termen feminisering beskrivs enligt Nationalencyklopedin som både en ”kvantitativ ökning 

av andelen kvinnor inom ett verksamhetsområde” men även som en ”äldre nedvärderande 

benämning på en karaktärsmässig förändring hos män” (Nationalencyklopedin, 2017). 

Termen innehåller således både kvantitativa och kvalitativa innebörder. Den kvantitativa 

innebörden beskriver ett yrke som går från att vara mansdominerat till kvinnodominerat. I och 

med denna övergång växlas även könsmärkningen på yrket. Könsmärkning förmedlar vilka 

yrken eller arbetsuppgifter som anses manliga respektive kvinnliga och konstrueras utifrån 

vilka egenskaper som är kopplade till vilket kön (Westberg 2001). När yrket märkts som 

kvinnligt tenderar det att tappa i status då arbetsuppgifter blir allt mindre kvalificerade vilket 

leder till lägre löner (Lainpelto & Lainpelto 2012). Den kvalitativa aspekten i 

feminiseringstermen bygger på mäns rädsla att förknippas med kvinnliga värden så som 

omsorg och omhändertagande i samband med en degradering. Ottoson (2004) menar att män 
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på arbetsplatser använder sig av motståndsstrategier för att motverka hotet om en förändrad 

könsmärkning vilket sedermera kan leda till degradering. Negativa aspekter av 

feminiseringsprocessen är yrken som kan kopplas samman med obetalt hushållsarbete än idag 

innehar en lägre status än många andra typer av yrken (Lainpelto & Lainpelto 2012). 

 

4 Metod 
Följande avsnitt redogör för studiens metodologiska tillvägagångssätt, forskningsdesign, 

urval, datainsamling, etiska problematiseringar samt analysutförande.  

 

4.1 Forskningsdesign 
Då studiens syfte är att undersöka och belysa maskulinitetskulturen inom kockyrket anses en 

kvalitativ datainsamlingsmetod passande då respondenternas upplevelser, tankar och känslor 

är av intresse (Trost, 2011). Studien utgår ifrån att vara ontologisk socialkonstruktivistisk 

vilket betyder att verkligheten konstrueras socialt genom språket. Bortser man från språket 

kan man missa viktiga nyanser i människors vardag som synliggör makt och inflytande 

(Bryman, 2011). Genom intervjuer undersöks i denna studie respondenters utsagor om sina 

upplevelser av att arbeta i restaurangkök. Utifrån dessa utsagor bildas mönster och teman som 

visar hur köksmiljön kan upplevas. Den epistemologiska utgångspunkten i studien utgår ifrån 

att människans medvetande är centrala för kunskap och förståelse av verkligheten (Fejes & 

Thornberg, 2015). Det vill säga att respondenternas berättelser lägger grund för kunskap kring 

hur man kan förstå makt och inflytande inom kockyrket. Studien har använts sig av 

semistrukturerade intervjuer vilket ger respondenten tid och möjligheten att brodera ut sina 

svar (Hjerm, & Lindgren, 2010) samt möjliggöra för intervjuledaren att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2011). Vid intervjutillfällena utgick intervjuledaren från ett ramverk frågor men 

lämnade utrymme till att avvika från dessa ifall det skulle behövas (Fejes & Thornberg, 

2009). Annika Lantz (2013) redogör att det inte finns förutsättningslösa intervjuer då 

intervjuledaren alltid har en förförståelse. Författarens förförståelse till det aktuella ämnet 

grundar sig på åtta års erfarenhet av kockyrket, med anställning på både lägre och högre 

positioner inom kökshierarkin. I och med denna erfarenhet har förförståelse, reflektioner samt 

problematik kring den funnits med under hela arbetets gång. Samtidigt har den bidragit till att 

utveckla studiens kvalitet med hjälp av egna reflektioner, erfarenheter och insikter som 

nyttjats exempelvis vid utformandet av intervjuguiden men även som ett verktyg i 

analysarbetet.  
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4.2 Urval 
Med detta som metodologisk bas har ett bekvämlighetsurval använts där författarens 

kontakter inom branschen nyttjats. Efter inledande intervju har vidare respondenter förmedlas 

via deras kollegor eller bekanta inom branschen, vilket ger en snöbollseffekt även kallat 

kedjeurval (Bryman, 2011). Genom att använda sig av ett kedjeurval förenklas insamlandet av 

respondenter, en nackdel är dock att studien kan få ett för stramt spann av respondenter som 

kommer från samma umgängeskrets vilket kan leda till liknande utsagor och upplevelser 

(Eriksson-Zetterquist & Arhne, 2011). Trots denna problematik uppskattas urvalet av 

respondenter ge tillräckligt med information och data för att uppfylla studiens syfte. I studien 

har totalt fem kockar intervjuats, av dessa är tre män och två kvinnor, på grund av arbetets 

korta tidsram samt svårigheter i att hitta kvinnliga kockar som ville medverka i studien kunde 

inte det uttalade målet att intervjua även tre kvinnor uppfyllas. Trots detta ansågs det 

insamlade datamaterialet tillräckligt för att besvara frågeställningar och uppfylla studiens 

syfte. I den inledande fasen av arbetet övervägdes att endast använda manliga respektive 

kvinnliga kockar för att på så sätt få en mer samlad bild av fenomenet. Men för att få tillgång 

till en mer nyanserad bild av hur både män och kvinnor upplever maskulinitet inom branschen 

togs beslutet att intervjua både män och kvinnor. Efter att intervjuguiden var utformad gjordes 

en pilotintervju med en tidigare kvinnlig kollega till författaren som visade på brister som 

behövdes korrigeras. Genom att utföra en pilotintervju kan studiens validitet stärkas då 

datainsamlingstekniken förbättras, vilket kan leda till ett mer användbart material för att 

uppnå studiens syfte (Bryman, 2011). Nedan presenteras respondenterna kortfattat, deras 

namn är fingerade för att säkerställa respondenternas anonymitet. Respondenternas ålder samt 

könsfördelningen på deras arbetsplatser har valts att presenteras för läsaren då det anses 

relevant för studiens analys.  

 

Stina är i 35-års åldern och utbildade sig till kock på gymnasiet. Hon har arbetat i olika typer 

av restaurangkök i cirka 15 år. Stina har tagit beslutet att sluta som kock då hon känner sig 

motarbetad som kvinna i en mansdominerad bransch.  

 

Jessika som är i 25-års åldern utbildade sig till kock på gymnasiet och har arbetat sex år i 

branschen. Hon arbetar för tillfället på en medelstor restaurang med totalt åtta anställda 

kockar varav två är kvinnor. 
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Petter som är i 35- års åldern har arbetat som kock i nio år. Petter arbetar för tillfället som 

sous chef på en kvartersrestaurang med fem anställda kockar, alla män. 

 

Krister som är i 50-års åldern har arbetat som kock i snart 24 år. På grund av stora 

påfrestningar på kroppen samt branschens ansträngande tider har han precis börjat arbeta på 

en butiksrestaurang. 

 

Daniel är i 35- års åldern och arbetar som köksmästare på en mindre kvartersrestaurang 

tillsammans med en manlig kock och en kvinnlig kallskänka. Daniel utbildade sig på 

gymnasiet och har arbetat som kock i snart 20 år.  

 
 
4.3 Datainsamling, transkribering och tematisering 
Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning via mobiltelefon och utfördes på olika 

platser utefter respondentens önskemål. En respondent intervjuades i dennes hem, en på sin 

arbetsplats, två på ett stillsamt kafé och en i ett avskilt biblioteksgrupprum. Efter att 

intervjuerna transkriberats inleddes det individuella kodningsarbetet. Studie har använts sig av 

tematisk analys och för att bli bekant med materialet lästes transkriberingen flertalet gånger 

samtidigt som det fördes en öppen kodning, där de betydelsebärande delarna som låg nära det 

empiriska materialet togs om hand. Därefter utfördes ett selektivt kodningsschema där 

irrelevant information sållades bort för att endast fokusera på data som var av betydelse för 

den aktuella studien och dess frågeställningar (Arhne & Svensson, 2011). Nästkommande steg 

bestod av att kategorisera koderna och dela in dessa i underkategorier som i sin tur delades 

upp i tre huvudteman; maskulinitetskultur, homosocialitet och feminiseringshotet. Nedan 

exemplifieras flödet från meningsenhet till huvudtema; 
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Tabell 1. Exempel på kodningsprocess. 

 

För att underlätta dels analysen men även läsandet av utdrag ur transkriberingarna har lättare 

redigering av intervjuerna utförts, dock med försiktighet för att inte förändra dess innebörd 

(Arhne & Svensson, 2011). Till exempel har felsägningar, upprepningar och dialektala uttryck 

redigerats till tydligare skriftspråk. 

 

4.4 Etik 
När datainsamlingen består av intervjuer är det av extra vikt att reflektera över de etiska 

aspekterna. Denna studie har använt sig av vetenskapsrådets forskningsetiska principer i 

utformandet samt genomförandet av arbetet. Själva intervjutillfället inleddes med att beskriva 

de forskningsetiska aspekterna studien tagit hänsyn till samt respondenternas rättigheter. Vid 

detta tillfälle informerades respondenterna om studiens syfte och vad det insamlade materialet 

skulle användas till, de delgavs också informationen att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. Respondenterna försäkrades om att datamaterialet 

från studien endast kommer användas i syfte för denna uppsats. Eventuella personliga 

uppgifter kommer avrapporteras på ett sätt som försvårar identifiering.	Detta har upprätthållits 

genom att studien har använt sig av fingerade namn samt utelämnad benämning av nuvarande 

eller tidigare arbetsplatser. Respondenterna har erbjudits att få ta del av hela transkriberingen 

för att minimera tolkningsfel i de upplevelser och yttranden som beskrivits i intervjuerna, den 

slutgiltiga studien kommer till sist också att erbjudas för respondenterna att läsa. 

(Forskningsetiska principer Vetenskapsrådet, 2002). 

Meningsenhet Kod Underkategori Huvudtema 

Man fick inte visa känslor 
där, han var så grym, han var 
en sådan där tysk elak jävel. 
Det var han. Man ville inte 
visa någonting för honom, 
för han var så jävla elak, 
skulle jag visa att jag var 
ledsen för honom, ja jag vet 
inte hur han skulle ta det. 
Han var aldrig glad, han var 
den stereotypa kocken, den 
där elaka jäveln som man 
inte vågar prata med. 
(Jessika) 
 

Kan inte 
visa känslor 

Rädsla att visa sig 
svag 
 

Maskulinitetskultur 
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5 Analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys utifrån de tre huvudteman som 

uppstod under analysarbetet; maskulinitetskultur, homosocialitet och feminiseringshotet. 

Analysen kommer att presenteras löpande där empiri och teori varvas.  

 

5.1 Maskulinitetskultur 
Det inledande temat maskulinitetskultur kommer att fungera som en grund i analysen där 

läsaren får en förståelse för hur respondenterna ser på sin yrkesidentitet och vilka egenskaper 

som värdesätts samt föraktas inom yrket.	 Teorin om hegemonisk maskulinitet kommer 

användas som bas för att förstå hur den maskulina kulturen tas i uttryck. Därtill kommer 

Hirdmans genussystem användas för att diskutera segregering av arbetsuppgifter. De tre 

underkategorierna är aggressivitet och våld, rädslan att visa sig svag samt segregering av 

arbetsuppgifter. 

 
5.1.1 Aggressivitet och våld 
Maskulinitet beskrivs ofta i egenskaper av aggressivitet, ilska, styrka och självsäkerhet (Herz 

& Johansson, 2011). Något som även bekräftas av studiens respondenter. I den inledande 

fasen av intervjun fick respondenten beskriva sin egen bild av kocken, där det framkom att 

samtliga identifierar kocken som en man med liknande maskulina karaktärsdrag som nämns 

ovan.  

En kock ska vara elak, typ Gordon Ramsay. Du är elak i köket, han ska vara rå, och det är 

ju en han också, om man säger kock. Ja, jag ser inte en kvinnlig kock framför mig, jag ser 

en elak snubbe. (Jessika) 

Den typiske kocken är självsäker, arrogant och tycker om att visa upp sig, vilket inte heller 

är dåliga egenskaper i yrket. Klassiskt manliga känslor är mer accepterade, typ ilska. 

(Stina) 

Alltså det fanns ju tidigare någonting som hette spis-ilska, det är ju ett gammalt begrepp 

och det har att göra med att när du står i det där instängda lilla köket med grillen och 

stekbordet och plattorna på högsta, det blir ju varmt och du blir ju irriterad när du blir 

stressad och då blir det ännu varmare och då får du kort stubin. Sen finns det ju väldigt 

många som lever på det där med kort stubin och tycker liksom att det är ballt, då har du ju 

Gordon Ramsey, där har du ju ett typexempel på spis-ilska. (Krister) 



	 16	

Krister talar om ”spisilska” som ett allmänt vedertaget begrepp där det är underförstått att det 

stressiga och heta arbetsklimatet kockar arbetar inom föder ilska och aggressivitet. Jessikas 

uttalande visar på att det finns en manlig kocknorm, trots att hon själv är kvinna beskriver hon 

kocken som en rå och elak man. Stina beskriver kocken i liknande termer och tillägger att 

manliga känslor är mer accepterade och även mer eftertraktade inom yrket. Connell och 

Messerschmidt (2005) beskriver hegemonisk maskulinitet som ett övergripande system där 

vissa eftersträvansvärda normer och regler infinner sig. Dessa uttalanden tyder på att det 

existerar en förväntad bild av kocken som en aggressiv man med ett rasande temperament, 

vilket skulle kunna förstås som en hegemonisk maskulinitet inom kockyrket. Den ideala 

maskuliniteten fungerar som en social konstruktion som både manliga och kvinnliga kockar 

måste förhålla sig till (Connell, 2008). Då kockyrket associeras med maskulina egenskaper 

skapas en typ av förståelse för hur en kock antas vara. Vilket leder till att respondenterna 

upplever att de behöver agera utifrån traditionellt manliga normer, då det förväntas av dem 

som kockar. Genom att respondenterna diskuterar och agerar utifrån dessa normer legitimeras 

dessa beteenden. Nära sammankopplat med aggressivitet är våld, flera av respondenterna 

beskriver hur våldshandlingar sker regelbundet inom restaurangköken. I intervjun med Stina 

berättade hon att hon vid flertalet gånger blivit utsatt för både verbalt men även fysiskt våld, 

exempelvis då hon som vegetarian fått bacon slaget i ansiktet av sin köksmästare. Men Stina 

berättar också att hon själv har varit tvungen att ta till fysiskt våld för att bli tagen på allvar i 

pressade situationer:  

Det var en kille som var jävligt dryg, han var dryg mot alla men kvinnor framförallt. Han 

har tidigare under dagen lyft upp en servitris och stoppat ner henne bland smutskläderna 

med huvudet före för han tyckte det var roligt, så hon hade gråtit och gått hem. Sen började 

han hacka på mig, jag kommer inte ihåg vad han pratade om men han stod och provocerade 

mig. Så jag sa åt honom att han var tvungen att sluta för annars skulle jag bli arg och det 

hade vi inte tid med. Men han flinade bara, han ville att jag skulle bli arg, han trodde att jag 

också ska gå upp i atomer och börja gråta, vilket var som en sport för honom, han hade 

jobbat som kock där i 12 år tror jag. Så jag insåg att han inte skulle lyssna på mig så jag tog 

tag i en sådan där stor du slev du vet, han är ju längre än mig, så jag satte den under hakan 

på honom och körde upp honom mot väggen och sa jag, jag tror inte att du förstår vad jag 

menar, du måste sluta nu annars kommer jag att bli arg. Så då slutade han, sen återgick vi 

till att ställa i ordning köket och han slutade hacka på mig. (Stina) 

Den manliga kocken som Stina berättar om har använt sig både av verbalt och fysiskt våld för 

att trakassera sina kollegor, främst kvinnor men även andra män. Detta kan utifrån 

hegemonisk maskulinitetsteori förstås som försök att upprätthålla den dominanta positionen 
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gentemot sina arbetskollegor (Connell, 2008). Stina upplevde att hon personligen behövde 

anamma de karaktärsdrag som associeras med manlighet för att kollegan skulle ta henne på 

allvar och lyssna på henne. För att använda sig av Connells resonemang måste både män och 

kvinnor inom kockyrket förhålla sig och anpassa sig till den hegemoniska maskuliniteten 

inom yrket (Connell, 2008). Detta kan vidhållas genom att anamma karaktärsdrag som ilska, 

aggressivitet och styrka samt acceptera den våldsamma kulturen (Connell & Messerschmidt, 

2005). Stina tvingas hantera situationen på ett sätt som dels visar att hon ofrivilligt dras in i 

den maskulinitetskultur som råder när hon måste ta till våld i ett försök att försvara sig själv. 

Vidare visar det på att hon klarar av den aggressiva arbetsmiljön då hon inte ”går upp i atomer 

och börjar gråta”. Något som tyder på att hon vill visa att hon har det som krävs för att arbeta i 

restaurangkök. Å andra sidan skulle Stinas våldshandling kunna ses som ett uppror mot den 

manliga kockens hegemoniska ställning på arbetsplatsen. Alltså ett uppror mot den 

hegemoniska maskuliniteten i sig, men även mot den hierarkiska uppdelningen dem emellan. 

Med tanke på att Stinas vredesutbrott ledde till förbättring för hennes arbetssituation 

reproduceras bilden av våld som någonting positivt och accepterat. Det framkom vid flertalet 

gånger i intervjun med Stina att det var väldigt viktigt att inte visa sig svag i restaurangköket. 

Hon berättar att hon hellre är aggressiv och tar till våld än visar sig sårbar. 

 

5.1.2 Rädslan att visa sig svag  
På liknande sätt som det finns föreställningar om män som starka, aggressiva och våldsamma 

finns det föreställningar om kvinnor som svaga och hjälplösa (Connell & Messerschmidt, 

2005). Samtliga respondenter beskriver svaghet som en negativ egenskap att besitta i rollen 

som kock vilket i sin tur tyder på att femininitet anses negativt inom yrket. Respondenten 

Petter beskriver att han upplevde psykiskt tuffa arbetsplatser tidigt i sin karriär. På en fråga 

gällande varför han kände att han inte kunde visa svaghet berättar Petter: 

Jo för då vart de bara ännu värre. Ja men som att man inte skulle palla med det liksom, jag 

vet inte, det är jättesvårt att förklara. Det var bara att bita ihop och köra på, och tillslut visa 

att man kan det eller något sådant där. Nej man får aldrig säga, det där kan jag inte göra 

eller så. (Petter) 

Petter beskriver att ”det är jättesvårt att förklara” varför man inte kan visa sig svag, men att 

det ”bara är att bita ihop och köra på” vilket tyder på att det existerar en outtalad norm eller 

kultur där man måste visa att man är stark nog för att arbeta i ett restaurangkök. Nilsson 

(2013) bekräftar den synen och hävdar att det inte är accepterat att visa sig svag i 
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restaurangbranschen och att man som kock förväntas klara av den fysiska och psykiska press 

man ställs inför. Utifrån Connells och Messerschmidts (2005) resonemang kan svaghet 

förklaras med otillräcklighet eller oförmåga att leva upp den hegemoniska maskuliniteten. 

Petter kan alltså ha känt av en press att visa sig stark och kompetent nog för att på så sätt leva 

upp till den hegemoniska maskuliniteten och slutligen bevisa att han klarade av att arbeta som 

kock. I en annan del av intervjuerna framkommer det liknande upplevelser och åsikter kring 

att vara hemma från jobbet på grund av sjukdom eller skada.  

En vanlig förkylning, det tycker inte jag att man ska vara hemma för det är bara så. Har du 

38 graders feber är täppt och lite hostig. Det finns ingen anledning till att du ska vara 

hemma då. (Daniel) 

Det är väldigt ovanligt att vara hemma sjuk, det ska vara någonting väldigt allvarligt, för 

det första någonting som kan förstöra för gästerna, typ magsjuka och sånt där, då måste 

man vara hemma liksom. Men en förkylning det är någonting annat, man har stått i 40 

graders feber i ett 50 grader varmt kök, känns inte så hälsosamt men. Alltså det hade ju 

säkert varit okej att vara hemma, men kollegor hade väl sagt ”du är bara lite sjuk” men du 

hade fått varit hemma, så liksom, det hade skrattats lite åt dig, tönt liksom. (Petter)  

De är ju mycket killar som låter såhär ”jag har brutit en hand men jag jobbar ändå” ”ah jag 

har brutit foten, men jag tog en ipren, och du är hemma och är förkyld, jävla fjolla” typ. 

Det är så här, du kan jobba om du ligger döende, spelar ingen roll ta en ipren å gå till 

jobbet. (Jessika) 

Samtliga respondenter beskriver att det inte anses som accepterat att vara hemma sjuk från 

jobbet gällande en förkylning. Citat som ”En vanlig förkylning, det tycker inte jag att man ska 

vara hemma för det är bara så. Har du 38 graders feber, å täppt å lite hostig. Det finns ingen 

anledning till att du ska vara hemma då”, visar på att det existerar en stereotypisk maskulin 

kultur som säger att man bör vara stark och uthållig. Genom att tillämpa Connells och 

Messerschmidts (2005) resonemang kan den hegemoniska maskuliniteten användas som ett 

sätt att förstå hur maskulinitetsnormer produceras och bevaras. Att Daniel i rollen av 

köksmästare ser på sjukdomsfrånvaro på detta sätt tyder på att han befäster en slags 

uthållighetsnorm på sin arbetsplats. En norm som förklarar hur man som kock bör vara och 

agera för att accepteras. Det Petter beskriver kan tolkas som att han har upplevt krav på att 

leva upp till denna uthållighetsnorm, då han vid ett tillfälle arbetade i köket med fyrtio graders 

feber. Utifrån Petters citat går det att anta att han hellre riskerar sin egen hälsa än att visa sig 

svag genom att sjukskriva sig. Både Jessika och Petter nämner också att man löper risk att bli 

sedd som en ”tönt” eller ”fjolla” vid sjukdomsfrånvaro vilket utifrån Connells (2008) 
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resonemang kan ses som en rädsla för att bli utesluten från det som hon kallar 

legitimitetcirkel. En cirkel med funktionen att skydda den hegemoniska maskuliniteten där 

femininitet fungerar som bas för föraktet (Connell, 2008). Jessika nämner även att manliga 

kockar ofta skryter om deras höga smärttröskel samtidigt som de ser ner på kollegor som är 

hemma för en förkylning. Något som tyder på att det ständigt finns en press på att leva upp till 

manlighetsnormen. Att inte våga visa sig svag genom att visa vissa feminint stämplade 

känslor eller att inte förmå att arbeta med en förkylning, visar på att det råder ett maskulint 

arbetsklimat på respondenternas arbetsplatser. Kockarna i studien känner således att det finns 

en förväntad bild av dem som starka och uthålliga. Klarar man inte att leva upp till kraven 

som finns inom yrket löper man risk att bli sedd som svag, något som enligt Connell och 

Messerschmidt (2005) menar kan ses som en kvinnligt kodad egenskap.  

 

5.1.3 Segregering av arbetsuppgifter 
Som beskrivits i inledande avsnitt i denna studie är restaurangbranschen kantad av 

könssegregering där män får förtroende att hantera arbetsuppgifter med högre status. 

Intervjuerna visar att det finns könskodade arbetsuppgifter inom restaurangköket där 

varmrätter och framförallt hanteringen av kött är i centrum medan kallköket med dess 

förrätter och desserter finns i periferin. Vidare framkommer det att de kvinnliga 

respondenterna känt sig bortprioriterade och utfrysta från de mer prestigefulla uppgifterna i 

köket. Stina redogör att kökets fokus är riktat på varmköket, en position som innehar en högre 

status än kallköket. Hon beskriver att man direkt blir sammankopplad med kallköket som 

kvinnlig kock.  

När man kommer in i ett kök, man kanske till och med är mer erfaren än flera av dem män 

som jobbar där, hamnar man ändå som sillhora någonstans och hackar sallad. Kallskänka 

anses vara en mindre kvalificerad position i ett kök och om vi är flera kockar och en ska 

vara kallskänka så blir det ofta någon av damerna. Oavsett bakgrund, förkunskaper och så. 

För att kvinnor anses kunna mindre blir de placerade i kallkök, det är inte så noga det är 

bara sallad det är ju inte kött. (Stina)  

Jessika berättar om liknande upplevelser då hon tidigare i sin karriär blivit placerad i 

kallköket på grund av det faktum att hon är kvinna. 

Ja en tjej, ut i kallis, du kan det. Sen fick ju killarna stå i varmköket, det var så automatiskt, 

det är ju alltid så automatiskt, tjejen ska stå i kallkök. Jag förstår inte varför, jag är ju bättre. 

Efter typ två år, då den tidigare köksmästaren fick sluta och det kom in en annan, då 
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hamnade jag på grillen, och jag var bäst av alla där och tillslut stod jag i grillen och i 

luckan ensam. Men det är det att man inte får chansen. (Jessika) 

Citaten ovan exemplifierar hur de kvinnliga kockarna i studien har missgynnats de mer 

åtråvärda positionerna i köket på grund av deras kön och trots deras kompetens. Använder 

man sig av Hirdmans resonemang är detta konkreta föreställningar om vilka positioner och 

maträtter som är manligt respektive kvinnligt kodade. Här separeras det högre värderade 

manligt kodade varmköket och lägre värderade kvinnligt kodade kallköket och därmed hålls 

de två sfärerna isär vilket legitimerar den manliga kocknormen (Hirdman, 1988). Att 

kategorisera vissa arbeten som kvinnliga respektive manliga ingår i det Hirdman betecknar 

som genuskontraktet, ett kontrakt som både män och kvinnor är delaktiga att konstruera trots 

att kvinnor underordnas till följd av det (Ibid). Genom att använda sig av Hirdmans teoretiska 

ramverk kan Jessikas återhållsamhet förstås utifrån genuskontraktet. Då Jessika arbetade kvar 

i kallköket trots att hon upplevde sig själv som mer kompetent än sina manliga kollegor. 

Något som hon stod ut med i två år, vilket visar på den acceptans som finns av 

genuskontraktet samt könsuppdelningen som existerar på arbetsplatsen. En könsuppdelning 

där kvinnliga kockar automatiskt placeras på sämre ansedda positioner, positioner som till och 

med benämns med nedvärderande ord som ”sillhora”. Jessika behövde därmed, utifrån 

Hirdmans (2001) resonemang ta sig in på en manlig arena, där manliga kockar verkade endast 

på grund av deras kön utan krav på kompetens. Det krävdes att en ny manlig köksmästare 

anställdes som tillät henne arbeta på grillen för att hon skulle få chansen. 

 

5.2 Homosocialitet  
I detta tema kommer respondenternas upplevelser och uppfattning rörande rekrytering samt 

restaurangbranschens arbetsklimat analyseras utifrån homosocial teori.  

 

5.2.1 Homosocial rekrytering 
Utifrån respondenternas utsagor bekräftas maskulinitetskulturen inom deras yrke, en kultur 

som främjar och reproducerar bilden av kocken som en aggressiv och uthållig man där våld är 

accepterat och svaghet föraktas. Att denna kultur tillåts fortgå kan vara ett resultat av den 

ojämna könsfördelning som existerar, något som beskrivits i både inledning samt tidigare 

forskning. En anledning till att könsfördelningen inom restaurangköken är ojämn kan i sin tur 

bero på hur rekrytering av kockar går till. Sous chef Petter berättar att han kom in i branschen 
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genom att han började arbeta i disken då han behövde en sysselsättning som 23-åring. Petters 

dåvarande köksmästare såg hans potential och att han hade rätt inställning och lät Petter börja 

arbeta som kock i köket, sedan dess har kockjobben avlöst varandra. Gällande en fråga vilka 

kvaliteter som krävs för att en person skall anses som en bra kock menar Petter att det är en 

avgörande faktor att man har den rätta inställningen och att man har förmågan att se vad som 

behöver göras.  

Det handlar ju om hur man jobbar, man måste jobba lite organiserat, det gäller väl att ha ett 

bra öga och se vad som måste göras. Vi tar in en kille i köket nu under sommaren som har 

gått hos oss i disken, och det är för att han har bra öga liksom, han ser själv, man behöver 

inte säga till om allting…Han påminner väldigt mycket om mig det gör han. Så det är väl 

lite därför, det kanske är lite partisk, men det tycker jag man får vara också. (Petter) 

Petter som handlar utifrån sin maktposition som sous chef, väljer att anställa en person som 

har liknande egenskaper och inställning som sig själv. Utifrån ett homosocialt perspektiv 

skulle Petters preferenser kunna tyda på att män prioriteras över kvinnor gällande 

nyanställningar på Petters arbetsplats (Lindgren, 1996). Petter medger att han kanske är ”lite 

partisk” vilket gör att de personer som söker sig till Petters arbetsplats för en anställning men 

som inte liknar honom diskrimineras. Använder man sig av Charlotte Holgerssons (2003) 

resonemang kan homosocialitet förstås som en del av ett manligt identitetsarbete. När manliga 

chefer rekryterar personer likt dem själva kan det ses som en del av organisationens 

identitetsarbete. Petter skulle alltså kunna se fördelar med att anställa en person som påminner 

om honom själv för att på så sätt behålla och möjligen förstärka den manliga arbetsgruppens 

identitet och värderingar. Därför går det även att anta att de kvinnor som faktiskt uppfyller 

Petters krav på en duktig kock ändå inte får samma chans till anställning. Petters preferenser 

gällande nyanställningar skulle därför utifrån Holgerssons resonemang tyda på att en man 

prioriteras på grund av arbetsgruppens manliga identitet och värderingar (Ibid). Köksmästaren 

Daniel uttrycker liknande åsikter som Petter och tillägger att när man rekryterar kockar vill 

man anställa någon som har samma typ av inställning till livet: 

Man vill ju helst ha unga hungriga kockar som är singlar som kan se det här som en livsstil 

och lite så. En 35-åring med familj är ju ganska klar med buslivet och alltmöjligt och ser de 

bara som ett yrke. Familjen kommer först och sen kommer yrket, och då vill man ju som 

chef och kollega ha någon som ser det som sitt kall. Så är det (…) Och oftast är de ju 

framför allt manliga kockar som är singlar, oftare än kvinnliga kockar. Så kvinnor lever 

inte den livsstilen att man är ute och super och knullar och har sig, de har mer familjeliv på 

sidan om. (Daniel) 
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Daniel uttrycker att kockarnas livsstil är viktigt. En livsstil som Daniel antyder att män i 25 

års-åldern framförallt besitter. I sin maktposition som köksmästare, där han bland annat är 

ytterst ansvarig för nyanställningar, bidrar Daniels bild av vad som utgör en duktig kock till 

att diskriminering på grund av kön sker på Daniels arbetsplats. Daniel antyder att kvinnor inte 

ser kockyrket som det primära eller ”sitt kall” eftersom de inte är ”ute och super och knullar” 

då de ”har mer familjeliv på sidan om”. Utifrån Lindgrens resonemang (1996) kan privilegiet 

att ägna sig åt arbete som det primära ses som en rättighet för männen inom den rådande 

genusordningen. Medan kvinnor ansvarar för omsorg och familjen. Daniels preferenser 

gällande nyanställning av kockar skulle utifrån Holgerssons resonemang beskrivas som en 

profil. Denna profil används som en typ av gallringsverktyg där chefer letar efter någon som 

de själva kan känna samhörighet med. Denna igenkänningsfaktor är kopplad till att man delar 

samma värderingar, attityder och livsstil (Holgersson, 2003). Daniel resonerar vidare och 

förklarar att familjesituationen är en viktig aspekt när det kommer till rekryteringsprocessen 

av nya kockar.  

Det tar emot att säga det men, det är ju väldigt svårt att anställa en kvinna med barn, så är 

det bara. Det ska vi inte sticka under stolen med, har vi en kille och en tjej, är han singel 

och hon är ensamstående mamma, då tar vi killen. Även om de båda är lika duktiga, för att 

det kommer utan tvivel bli två till tre dagar i månaden med VAB (vård av barn). Nej det 

går tyvärr inte. Det är jävligt otäckt att det har blivit så. (Daniel) 

Daniel medger att hans eget handlande vid rekrytering av kockar är problematiskt men att 

familjesituationen blir en avgörande faktor vid det slutgiltiga valet av arbetstagare. 

Holgersson beskriver detta fenomen i sin studie om rekrytering av företagsledare som det 

harmoniska familjelivet (Holgersson, 2003). Utifrån Holgerssons resonemang väger Daniel in 

arbetstagarens familjesituation där det är av yttersta vikt att den potentiella arbetstagarens 

partner har ansvar för familj och hem. För att på så sätt slippa oförutsägbar frånvaro där 

arbetstagaren måste vara hemma med sjukt barn. I och med den patriarkala ordningen där 

kvinnan fortfarande anses ha huvudansvar för familjen ses inte barn som ett hinder för mäns 

karriärer på samma sätt som för kvinnors (Ibid). Då Daniel tenderar att rekrytera andra män 

som passar in i hans profil kan det harmoniska familjelivet ses som ett legitimerande eller 

försvarande av hans homosociala beteende. Citat som ” det kommer utan tvivel bli två till tre 

dagar i månaden med VAB”, ses som ett rättfärdigande av den homosociala 

rekryteringsprocess Daniel använder sig av. Både Petters och Daniels berättelser angående 

anställningsprocessen tyder på att rekryteringen inom branschen är homosocial då de båda 

föredrar att anställa män som liknar dem själva. Utifrån respondenternas utsagor kan 
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rekryteringsprocessen användas som ett verktyg för att belysa hur och varför 

maskulinitetskulturen inom yrket fortlöper.  

 

5.2.2 Homosocialt arbetsklimat 
De kvinnliga kockar som ändå lyckas ta sig igenom de ovanstående homosociala 

gallringsverktyg och blir anställda får sedan utså ett arbetsklimat där deras röst inte hörs lika 

högt som deras manliga kollegors. Ett homosocialt arbetsklimat är ett arbetsklimat där män 

innehar ett maktövertag gentemot kvinnorna. Arbetsklimatet gynnar på så sätt systematiskt 

män, där män kan dra fördelar av den maskulina kultur som råder i ett restaurangkök för att på 

så sätt utöva makt över kvinnor. Maktutövning sker till exempel genom språk och gester men 

även genom utfrysning av kvinnor (Lindgren, 1996). En av de kvinnliga respondenterna Stina, 

beskriver att kvinnliga och manliga kockar blir bedömda med olika måttstockar; 

…det är inte så roligt att aldrig liksom prestera bra nog, eller att aldrig bli bedömd som att 

man presterar bland dem som kan bäst. När man jobbar med erfarna män så har dem 

skaffat sig någon slags påhittat kunskap om allt, så att om jag kan någonting så blir det inte 

mottaget över huvud taget, det väljs bort. Jag hade en ganska lång diskussion om majonnäs 

med två manliga kollegor när jag jobbade som ensam kvinna kvar i det här köket. Därför 

att när jag gör majonnäs i stora kvantiteter så gör jag det på hela ägg, och då sa dem att det 

inte går, att det inte blir lika bra då utan att det skär sig lättare. Men jag förklarade för dem 

att det inte alls var så att det bara binder mer olja, det är inga problem. Men dem ville 

fortfarande inte lyssna och sa att dem hade testat de häromdagen och att det skar sig. Ja 

men så då blev jag arg och gick hem och läste på om den kemiska processen i att göra 

majonnäs och hur det fungerar och förklarade det för dem dagen därpå men dem vill ändå 

inte höra på det. (Stina) 

Stina berättar att hon vid flertalet gången känt sig överkörd i diskussioner med manliga 

kollegor gällande bästa tillvägagångssätt för att tillbereda en rätt. Trots fakta på sin sida 

godtar hennes kollegor inte hennes kunskaper och avfärdar henne. Stina upplever att männen 

utövar makt över henne där det inte verkar som att målet är att uppnå maximal prestation i 

gruppen utan snarare att hålla Stina borta från beslutsfattande. Stina upplever att det är på 

grund av att hon är kvinna som de manliga kollegerna utövar makt gentemot henne. Lindgren 

(1996) beskriver homosocialitet som manliga rum eller sammanhang, där medlemskap bygger 

på kooptation, alltså att medlemmarna bestämmer gruppen. Utifrån Lindgrens resonemang får 

Stina inte ta del av den inre gemenskapen på arbetsplatsen trots att hon formellt ses som en 

medlem av arbetsgruppen. En anledning till att Stina får sin kunskap nedvärderad och inte blir 
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tagen på allvar kan bero på att hennes manliga kollegor inte vill ge henne chansen att ta del av 

gemenskapen. Då Stina kommer med förslag hur man bäst tillreder en rätt kan hennes 

kollegor se det som en handling att försöka rubba maktbalansen i köket, då Stina som kvinnlig 

kock identifieras som kallskänka (Ibid). Stina beskriver även att hon känner en press att alltid 

arbeta klanderfritt. 

Jag tror att det också är svårare att vara kvinnlig kock då man hela tiden måste göra så 

himla rätt, man måste alltid vara lite bättre, man måste alltid ha det, ingen ska kunna säga 

att jag inte har torkat bänken eller att jag inte har diskat bort efter mig, för att jag har det 

ändå svårare att bli bedömd som seriös, som kvinna i generella ordalag. (Stina) 

Stina upplever att hon alltid måste visa sig från sin bästa sida och arbeta exemplariskt vilket 

skulle kunna ses som ett sätt för henne att visa att hon är berättigad en plats i gemenskapen. 

Använder man sig av Lindgrens (1996) resonemang känner kvinnor sig mindre trygga i sina 

positioner än män. Stina antyder att hon inte har utrymme till att göra misstag då hon befarar 

att bli kritiserad, vilket skulle betyda att hon inte har det som krävs gör att arbeta som kock. 

Den typ av motstånd och press som Stina känt av manliga kollegor under sin karriär kan 

utifrån Lindgrens resonemang ses som essensen av homosocialitet, att män utesluter kvinnor 

från att ta del av sammanhanget och på så vis möjligheten att kunna skapa sig inflytande och 

makt (Ibid). Att kvinnor i stor utsträckning sedan saknas på framstående positioner kan i sin 

tur fungera som ett bevis för manliga kockar att kvinnliga kockar faktiskt saknar den 

kompentens som krävs, denna kompetens som Stina förklarar att hon alltid måste visa att hon 

besitter (Holgersson, 2003). Utifrån Lindgrens (1996) resonemang tyder det på att det 

homosociala arbetsklimatet på Stinas arbetsplats nedvärderar Stinas kunskaper på grund utav 

att Stina är kvinna. 

 

5.3 Feminiseringshotet 
Begreppet feminisering innebär som tidigare nämnts att ett yrke går från att vara 

mansdominerat till kvinnodominerat. Men det handlar också om rädslan att förknippas med 

kvinnliga värden som omsorg och omhändertagande. Lainpelto och Lainpelto (2012) menar 

att kockyrket har nära kopplingar till det obetalda hushållsarbetet som traditionellt sett utförts 

av kvinnor. Det kan således finnas grund att anta att manliga kockar använder sig av de 

maskulina normer och homosociala strukturer som beskrivits ovan som en strategi för att 

motverka en feminisering av yrket. Som tredje och sista tema kommer feminiseringshotet 

diskuteras utifrån tre underkategorier. Kvinnliga kockar lättar upp stämningen verkar som ett 
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underlag för att förstå hur manliga kockar själva väljer att närma sig ämnet. Kategorin 

distansering fungerar som ett sätt att peka på hur de manliga kockarna faktiskt tar avstånd 

från feminina stämplar. Och kvinna i en manlig (kock)-rock fokuserar på kvinnliga kockars 

press att anta en manlig kockidentitet.  

	
5.3.1 Kvinnliga kockar lättar upp stämningen 
I samtalen med de manliga respondenterna verkar majoriteten inte alls se fler kvinnliga 

kockar inom yrket som någonting negativt. Tvärtom anser de istället att fler kvinnor troligen 

skulle skapa bättre arbetsförhållanden, göra det mindre aggressivt och sexistiskt samtidigt 

som det skulle skapa ett trevligare och öppnare arbetsklimat. 

Jag tror det skulle vara ett bättre arbetsklimat, det tror jag, rent sådär, för att då blir det inte 

de här häftiga grabbiga och gapiga utan då blir det lite mer mjukare och ett trevligare 

arbetssätt. (Krister) 

Det skulle vara mycket trevligare atmosfär, det tror jag. Det är såklart att vi är ju mycket 

mera, vi är ju aggressivare, mer så här ärelystna och så, därför har jag tyckt att det är jäkligt 

skönt att jobba med kvinnor, för de behöver inte hävda så förbannat, man blir inte utmanad 

och så. (Daniel) 

Även en av de kvinnliga respondenterna bekräftar synen på dessa föreställningar: 

Jag tror att den hade varit lite lugnare på något vis, det tror jag faktiskt hur man pratar och 

beter sig, tror killarna skulle ta lite mer avstånd och kanske inte säga allt dem säger. 

Kanske tänka lite mer på vad dem gör. (Jessika) 

Detta tyder på att det finns föreställningar inom kockyrket att fler kvinnor skulle lätta upp 

stämningen i köket i likhet med hur flickor i klassrummet håller ordning på de bråkiga 

pojkarna i klassrummet. En annan liknelse är Lundqvists (2006) beskrivning av de kvinnliga 

servitriserna som anställdes under 70-talet för att ”lätta upp” stämningen i matsalen. Denna 

förståelse att kvinnor kan bidra med någonting annat bygger på föreställningen om att kvinnor 

och män i grunden är olika och därför bör hållas isär (Hirdman, 1988). För att vidare använda 

sig av Hirdmans resonemang bygger detta på föreställningar om hur kvinnor och män skall 

vara samt vilket typ av språk som är accepterat för respektive grupp (Ibid). Manliga kockar 

anses som mer ”gapiga och skrikiga” något som både manliga och kvinnliga respondenter 

menar att kvinnor kan balansera upp då de är ”lite mjukare” och på så sätt kan skapa ett 

trevligare arbetsklimat. Respondenterna beskriver sin positiva inställning till fler kvinnliga 

kockar samtidigt som det kan de noteras att uttalandena i det tidigare analysavsnittet (se 
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homosocial rekrytering) pekar på någonting annat. Med andra ord visar det sig att de manliga 

kockarna i studien är positiva till fler kvinnor i yrket i teorin, men när det kommer till 

anställningsprocessen föredras män som liknar dem själva. Daniel uttrycker å andra sidan att 

”det är jäkligt skönt att jobba med kvinnor, för de behöver inte hävda sig så förbannat, man 

blir inte utmanad och så”. Vilket tyder på att Daniel trivs med kvinnor i köket av den 

anledning att han inte behöver känna sig hotat i sin roll som köksmästare. Något som talar för 

att stereotypa könsroller existerar på Daniels arbetsplats. Det framgår av citaten att de manliga 

kockarna inte ser en feminiseringsprocess som någonting negativt. Dock visar tidigare 

uttalanden från Petter och Daniel att det är viktigt för dem att anställa män likt sig själva. 

Något som kan utifrån Holgerssons (2003) resonemang ses som ett sätt att befästa den 

manliga yrkesidentiteten.  

 

5.3.2 Distansering   

Trots redogörelsen att kvinnor skulle vara bra för arbetsklimatet är hotet om feminisering inte 

undanröjt. Detta på grund av den traditionella matlagningens nära koppling till kvinnlighet 

och omhändertagande gör majoriteten av respondenterna en tydlig distinktion mellan 

kockyrket och den matlagning som sker i hemmet. Den ofta dåligt uppskattade och 

ouppmärksammade matlagning som generellt fortfarande ses som en kvinnlig syssla (Pipping 

Ekström i Gustafsson, 2004). Kockarna i studien särskiljer de båda typerna av matlagning och 

redogör att de tvivlar på om en duktig hemma-matlagare har kapaciteten att utföra deras 

arbete. 

Nej det skulle dem inte klara av. Det är klart att det finns exceptionella människor som 

skulle kunna klara av det och göra det men det är ganska så överväldigande att se de där 

bongarna börja flyga in. På restaurang lagar man mat under stress och har en tidsram, 

hemma kan man ju ta det lugnt liksom och stå å snacka skit över ett glas vin och laga 

maten och så. (Daniel) 

Laga mat hemma är inte som att laga mat på restaurang, det är jättestor skillnad. Det är så 

mycket saker som är annorlunda, som hur man bryter ner en maträtt för att sen sätta ihop 

den igen i olika komponenter och den tror inte jag att gemena man alltid ser det, att en viss 

maträtt består utav dem här delarna. Man kan vara en bra matlagare och laga jättebra mat, 

men det gör inte dig som en duktig kock. En kock är ju så mycket mer, du måste vara 

snabb, till exempel. Och du måste absolut vara stresstålig, för det blir väldigt, väldigt 

mycket bitvis, man måste vara stresstålig, snabb och noggrann. (Petter) 
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Daniel och Petter pratar om sitt yrke och hemma-matlagning som två vitt skilda sfärer. Daniel 

beskriver att man behöver vara en ”exceptionellt” duktig matlagare för att klara av hans 

arbete. Petter tydliggör att det i grunden är två olika typer av aktiviteter, något som ”gemene 

man” inte alltid ser. Kockarna i studien distanserar sig således från hemmamatlagning och 

framställer deras yrke som något unikt. För att använda sig av Hirdmans uttryck försöker 

kockarna hålla isär den traditionellt kvinnliga hemma-matlagningen och det mansdominerade 

kockyrket (Hirdman, 1988). Detta kan tolkas som ett sätt för Daniel och Petter att försvara sig 

mot den feminina stämpel som hemmamatlagning för med sig. I samtalen med respondenterna 

uppkom även mycket kritik riktad gentemot tv-kockar.  

Alla kändiskockar är ju, de flesta är idioter, om man får uttrycka sig milt. Dem visar ju inte 

riktigt den sidan som är verklighet, för det är ju hemma-matlagning som dem håller på 

med. Det har ju spätt på bilden av att vem som helst kan ställa sig i ett kök, Moberg står 

och lagar kalops i fyra timmar, spolar av färskpotatisen med trädgårdsslangen… det är ju 

ganska långt bort hur man jobbar metodiskt i ett kök liksom, dem kör ju hemma-stilen för 

att gemene man ska kunna hantera göra det, och då är det raka motsatsen till hur vi jobbar i 

ett kök, vi jobbar med metodik och allting ska vara punkt och pricka, dem här tiderna ska 

vara så, så och så. Nästan nazistisk precision när man jobbar, och då är det ju mycket mer 

montessoriverksamhet på tv-kockarna sådär. Som raka motsatsen mot för vad vi gör. 

(Daniel) 

För att använda sig av Hirdmans (1988) resonemang kan dessa kända kockprofilen ses som en 

brygga mellan hemmamatlagare och kockar, där isärhållandet rubbas. Daniel visar ett tydligt 

förakt gentemot tv-kockarna och hur dem framställer och förenklar konsten att laga mat. Citat 

som ”Dem visar ju inte riktigt den sidan som är verklighet, för det är ju hemmamatlagning 

som dem håller på med. Det har ju spätt på bilden av att vem som helst kan ställa sig i ett 

kök”, belyser åter igen försök att distansera sig till hemmamatlagning. Men även ett slags 

beskyddande av sin profession som något komplext och unikt, utifrån Westbergs (2001) 

resonemang kan det ses som ett sätt att försvara sig från en kvinnlig könsmärkning av sitt 

yrke. Vidare verkar det viktigt för Daniel att dels förkasta kändiskocken som sådan men även 

att poängtera att matlagningen som visas på tv är hemma-matlagning, vilket inte borde 

beblandas med kockyrket. Samtidigt tycks det förefalla en ilska gentemot tv-kockarna för att 

dem får allmänheten att tro att vem som helst kan ställa sig i ett kök, vilket förminskar 

kockens kunskaper. Tv-kockarna kan alltså förstås som en brygga som försvårar 

isärhållningen av de båda typerna av matlagning, amatörmatlagare kan titta på tv och lära sig 

tips och trix som tidigare var reserverat för professionella kockar (Hirdman, 2001).  
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5.3.4 Kvinna i en manlig (kock) - rock 
Det kan uppfattas som att feminiseringshotet främst utgörs utav amatörmatlagare och inte de 

kvinnliga kockarna i restaurangbranschen. Detta kan bero på att kvinnliga kockar väljer eller 

tvingas anta en traditionell manlig kockidentitetsroll, en identitet som inte hotar själva 

maskuliniteten i yrket. Stina beskriver hur hon identifierar sig som kock och inte som kvinna.  

Kockarna är ju en grupp, vilket blev tydligt när jag började jobba för XX, för att där fanns 

det bara ett omklädningsrum med alla kockkläder i, så jag bytte om där i ett halvår tills det 

kom in en annan kock som skrek rakt ut, ganska religiös kristen man från XX, för där stod 

jag i Bh och trosor. Jag hade missförstått det där, för att servitriserna som i regel var 

kvinnor hade ett annat omklädningsrum, men jag trodde inte att jag var kvinna, jag trodde 

att jag var kock, jag hade tänkte fel i ett halvår, tillhörigheten till gruppen är primärt 

kockar. (Stina) 

Stina som till största del av sitt yrkesliv har arbetat med manliga kollegor har varit van med 

att byta om i herr-omklädningsrummet och har identifierat sig mer som kock än som kvinna. 

Även Jessika, den andra kvinnliga kocken i studien ger uttryck för att hon identifierar sig mer 

som en kock än kvinna. Gällande en fråga hur det känns att arbeta i en mansdominerad 

bransch säger hon:  

Det gör mig inte så mycket, jag är glad att vara en av dem här. Alltså jag ser mig inte som.. 

jag har alltid varit ensam tjej i köket, men jag har aldrig känt mig ensam så. Killarna tycker 

det är roligt att ha en tjej i köket. Jag är ju en av grabbarna. (Jessika) 

Det Stina och Jessika beskriver kan tolkas som att deras kön är sekundärt när det kommer till 

arbetet, de ser sig själva i första hand som kockar och som ”en av grabbarna” och i andra hand 

som kvinnor. Detta går i linje med Yvonne Hirdmans tankar kring hur kvinnor måste anpassa 

sig efter de manliga normer som existerar inom mansdominerade yrken (Hirdman, 2001).  

Detta tyder på att de kvinnliga kockarna i studien har anammat den traditionella kockrollen 

som har tydliga stereotypa maskulina karaktärsdrag. På grund av att kvinnor väljer eller 

tvingas anpassa sig efter den maskulina norm som råder inom restaurangköket skyddas 

maskuliniteten i yrket. Men hotet för manliga kockar att jämföras med de allt mer kunniga 

hemmamatlagarna består och likaså gör risken för att få sitt yrke likställt med en 

kvinnosyssla. Något som skulle kunna leda till att statusen sjunker som i sin tur skulle kunna 

leda till att fler män försvinner samtidigt som fler kvinnor tar sig in i branschen. Utifrån 

Ottossons (2004) resonemang skulle manliga kockars rädsla för degradering kunna förklara 

det homosociala hypermaskulina motstånd som de kvinnliga respondenterna upplevt.  
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6 Slutdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka och belysa maskulinitetskulturen inom kockyrket. Syftet 

mynnade ut i frågeställningar rörande upplevelser och reproducering av maskulinitetskultur 

samt feminiseringshotet gentemot kockyrket. Detta avsnitt kommer att sammanfatta resultaten 

från studien och diskutera dessa utifrån ett bredare perspektiv. I intervjuerna framkom det att 

respondenternas syn på vad de tycker är signifikant för en duktig kock är synonymt med vad 

tidigare forskning och teori visar är exempel på typiska manliga kvaliteter. Det vill säga att 

manliga normer och ideal styr kockidentiteten och skapar maskulinitetskulturer på 

respondenternas arbetsplatser. Dessa kulturer främjar ilska och aggressivitet där våld 

accepteras medan svaghet föraktas. Nilssons (2013) forskning visar liknande resultat, att 

maskulina karaktärsdrag är att föredra inom kockyrket. Dock redogör Nilsson (2013) att 

våldet bara är accepterat och har belönande effekter så länge den förs nedåt i det hierarkiska 

ledet. Den aktuella studiens resultat visar att kvinnliga kockar som befinner sig på en lägre 

hierarkisk position också får en typ av belöning genom att använda sig av våld även om den 

sker uppåt i ledet. I det här fallet belönas tilltagandet av våld som ett skydd mot de verbala 

trakasserierna. Harris och Giuffres (2013) studie visar på att trakasserier är någonting som 

kvinnliga kockar tvingas tolerera och ibland själva anammar för att passa in i den homogena 

maskulina miljön. Men till skillnad från det Harris och Giuffre (2013) beskriver, visar 

resultaten från den aktuella studien att handlingen inte verkar bero på inställsamhet för att 

passa in utan mer som en revolt emot trakasserierna. Kvinnor i kockyrket verkar alltså att vara 

tvungna att använda sig av den accepterade våldsnormen för att själva inte behöva bli offer för 

den.  

 

Vidare visar resultaten att de kvinnliga kockarna systematiskt blivit placerade i det lägre 

hierarkiskt stående kallköket, något som de själva förklarar endast beror på att de är kvinnor. 

Denna indelning verkar ske utan beaktning för kvinnliga kockars kompetens, då det verkar 

som de besitter den kompetens som krävs. Detta skulle kunna förklaras utav den manliga 

tradition som präglar kockyrket och dess historiska formande, vilket har legitimerat kvinnors 

uteslutning (Trubeck, 2002). När kvinnor slutligen släppts in på den manliga kockarenan 

verkar det ske på männens villkor, alltså på en position under mannen. Detta tyder på att det 

verkar vara viktigare att bibehålla könsmaktsordningen på arbetsplatsen än att låta den bäst 

lämpade arbeta på rätt position, vilket borde vara bäst för organisationen. Så förutom att 

kvinnor diskrimineras där män får fördelar endast på grund av sitt kön, kan även restaurangen 
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förlora värdefull kompetens, i form av kvinnliga kockar som inte får chansen. Studiens 

resultat tyder vidare på att det förekommer en manlig gemenskap inom restaurangkök. 

Manliga kockar i chefspositioner föredrar att anställa unga manliga kockar som påminner om 

dem själva istället för kvinnliga kockar med barn, då detta skulle kunna leda till frånvaro i 

form av VAB. Det framkommer att unga män som konsumerar mycket alkohol anses 

attraktivare på arbetsmarknaden än en kvinna med barn. Den manliga kockidentiteten har 

formats genom föreställningen att en hög alkoholkonsumtion hör till normen, samtidigt som 

vård av barn inte gör det. Detta skulle kunna leda till att kockar upplever en press att 

konsumera stora mängder alkohol då det förväntas av den som kockar. Vad som är bäst för 

organisationen upplevs återigen oklart, kockar som konsumerar mycket alkohol eller kvinnor 

med barn? För att jämföra med Lundqvists (2006) studie rörande feminiseringen av 

servitörsyrket visar hennes resultat på att allt fler krögare började anställa kvinnor i matsalen 

då det var bättre för organisationen, dels för att gästerna uppskattade de unga kvinnorna men 

även av den anledningen att de inte konsumerade lika mycket alkohol som de manliga 

servitörerna och kunde därmed utföra ett bättre arbete (Lundqvist, 2006). Det är svårt att 

utifrån Lundqvists (2006) resultat dra slutsatser om kockyrkets framtid men det går att 

spekulera i att allt fler alkoholiserade manliga kockar kanske kan öppna upp vägar för fler 

kvinnor in i yrket.  

 

Studien visar även på att de manliga respondenterna talar om fler kvinnor i yrket som 

någonting positivt, men när de kommer till rekrytering anställs som nämnts ovan hellre män 

som påminner om dem själva. Med tanke på att studiens respondenter hade vetskap om 

studiens syfte kan det vara befogat att diskutera om de manliga kockarnas explicita svar 

faktiskt stämmer överens med hur de känner kring ämnet på riktigt. Som manlig kock kan 

man vilja måla upp en mer inbjudande bild av situationen där man visar att man är för 

jämställdhet. Samtidigt visar resultaten på att manliga kockar anser att det viktigt att 

distansera sig till hemmamatlagning och den privata sfären. Detta görs genom att likna 

kockyrket med en militärisk organisation där även nazismen nämns. Kockyrket beskrivs alltså 

som ett perfekt maskineri där man ska underordna sig chefens order, något som exemplifierar 

hur mycket den strikta militäriska hierarki som presenterades i studiens bakgrund (Ferguson 

2004) fortfarande finns kvar inom yrket. Harris och Giuffres (2013) resultat tyder på liknande 

tendenser där manliga kockar lägger vikt vid att framhäva kockyrkets högt krävande 

kvalifikationer tillika bakgrund från militären. Kvinnliga kockar kan också behöva ta avstånd 
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från traditionellt kvinnliga egenskaper för att passa in vilket även överensstämmer med Harris 

och Giuffres (2013) resultat.  Detta kan ske som ett resultat av den manliga kocknormen, om 

kvinnliga kockar vill lyckas kan de behöva anta vissa maskulina karaktärsdrag. I och med 

detta säkras maskuliniteten i yrket.  

 

Avslutningsvis behövs författarens bakgrund i kockyrket och restaurangbranschen återigen 

luftas. Författarens egna erfarenheter från kockyrket skapade det initiala intresset för studien. 

Erfarenheter som både åskådare av det homosociala beteenden men även som delaktig i att 

skapa och förstärka den könsrollsordning som denna studien visar på existerar. Studien visar 

att kvinnliga kockar faktiskt lämnar yrket beroende på dess maskulina homosociala kultur. 

Detta tyder på att restaurangbranschen går miste om duktiga och kompetenta kockar som inte 

lever upp till den manliga normen. Detta behöver inte bara vara kvinnliga kockar utan kan 

även gälla manliga kockar som inte kan eller vill anamma de egenskaper som yrket kräver. 

Hur påverkas branschen och restauranger av maskulinitetskulturen? Förutom 

kompetensförlusten i form av kvinnors avhopp eller det motstånd de möter borde även 

branschens anseende vara i fara. Det verkar som att kockyrket har en lång väg kvar till att 

klassas som ett jämställt yrke, då män och manliga karaktärsdrag föredras, kvinnor motarbetas 

med syftet att bevara maskuliniteten vilket slutligen kan leda till att kvinnor lämnar yrket. En 

fråga som borde få mer uppmärksamhet inom restaurangbranschen.  

 

6.1 Avslutning & Framtida forskning 
Under arbetet med denna studie uppdagades och offentliggjordes filmproducenten Harvey 

Weinsteins sexuella trakasserier på flertalet kvinnor inom filmindustrin i USA. Detta ledde till 

startskottet för #Metoo-kampanjen på sociala medier som syftar till att uppmärksamma hur 

omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor. Kampanjen spred sig fort och fick stor 

uppmärksamhet i Sverige där restaurangbranschen startade ett eget upprop #Vikokaröver 

(SVT 2017). Detta är en kampanj som försöker göra allmänheten medvetna om den djupt 

rotade sexistiska jargongen samt andra typer av övergrepp som existerar inom branschen. På 

grund av detta arbetets korta tidsram fick vissa intressanta spår lämnas. Framtida studier 

rörande maskulinitet inom kockyrket rekommenderas att beröra mer av det sexistiska 

arbetsklimat kvinnliga kockar tvingas utstå.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder: 

Kön: 

Civil status:  

1. Hur länge har du arbetat som kock? 

2. Vad fick dig att vilja börja arbeta som kock? 

3. Har du eller har du haft några kockförebilder?  

4. Vad har du för position i köket? 
- Hur skulle du beskriva din roll?  

5. Vad är det bästa med att jobba som kock? 

6. Vad är det värsta med att jobba som kock? 

7. Hur skulle du definiera kockyrkets status?   
- Är den oförändrad eller har det ändrats? 

   

Typiske kocken 

8. Vad krävs för att klassas som en bra kock skulle du säga?  

9. Hur skulle du beskriva den typiska kocken?  

10. Hur skulle du beskriva den ideala kocken?  

11. Vilka egenskaper tycker du inte passar för en kock? 

 

Kvinnlig respektive manlig kock 

12. Hur har könsfördelningen generellt sett ut i de kök du har arbetat i?  
-Varför tror du att det har sett ut så?  

13. Den privata och den offentliga restaurangbranschen ser olika ut när det kommer till 
könsfördelning av kockar, hur kommer det sig tror du? 
-Tror du att det finns det någon speciell anledning till att kvinnor i större utsträckning arbetar 
inom offentliga restaurangsektorn (storkök)? 
-Hur skulle du beskriva den ideala kocken i ett storkök?  
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14. Finns det någon skillnad på att arbeta med manliga eller kvinnliga kockar?   
-Om ja: vilka? 

15. Vilka egenskaper upplever du att kvinnliga respektive manliga kockar har, skiljer dem sig 
åt? 
-I så fall på vilket sätt? 

 

16. Hur skulle du beskriva din inställning till mat och matlagning?  
-Tror du att manliga och kvinnliga kockar har olika inställning till matlagning?  
-På vilket sätt?  

 

17. Hur ser matlagningsansvaret ut i ditt hem? 

18. Vad skulle du säga är största skillnaden mellan professionell matlagning och matlagning i 
hemmet?  
-Skulle en duktig amatörkock kunna hoppa in på din arbetsplats?  

 

18. Vad tror du skulle attrahera fler kvinnor till yrket? 
-Hur tror du att köksbranschen skulle se ut om det var mer jämt fördelat könsmässigt? 

  

Till kvinnliga kockar:  

19. Hur känns det som kvinna att jobba i ett mansdominerat yrke?  
-Kan du beskriva? 
-Upplever du att du blir särbehandlad som kvinnlig kock? 

 

Arbetsklimat 

20. Hur skulle du beskriva arbetsklimatet i ett restaurangkök?  
-Skulle du kunna berätta om hierarkin i restaurangkök? 
-Sker det någonsin något våldsamt? 
-Kan du beskriva hur det kan gå till? 
 
21. Händer det att man som kock blir utskälld?  
-Brukar det användas glåpord eller skällsord?  
-Skulle du säga att det skiljer sig mellan vad manliga och kvinnliga kockar blir kallade? 

  

22. Hur skulle du beskriva jargongen och humorn kockar emellan?  
-Upplever du att manliga och kvinnliga kockar skiljer sig åt i hur dem pratar och skämtar? 
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-Brukar någon ta illa upp, och säga ifrån?  
-Om ja, vad är reaktionen från andra? 

  

23. Hur viktig är sammanhållningen i ett kök skulle du säga? 
-Hur ser samarbetet ut mellan dig och dina kollegor? 
-Skiljer det sig om det är manliga eller kvinnliga kollegor? 
-Bildas det olika grupper 
-Hur ser dem ut? 
-Händer det att man umgås utanför arbetstid? 

 

24.Om det uppstår konflikter i köket, vad kan det handla om?  
-Hur löser ni konflikter i köket? 

 

25. Hur brukar det gå till på ditt jobb om någon skadar sig? Säg att någon skär sig i fingret 
eller bränner sig på en plåt. 
-Hur tas den situationen hand om?  

 

26.Upplever du att det finns utrymme för att visa känslor i köket?  
-Vilka känslor är accepterade att uttrycka? 
-Är det okej att visa stress, trötthet, smärta, sorg eller ilska? 

 

27.Upplever du att det är okej att vara hemma från jobbet pga sjukdom?  
-Är det accepterat att vara hemma med sjukt barn eller att vara föräldraledig?  
-Både av ledning och av dina kollegor? 
-Känner du någon manlig kock som varit föräldraledig en längre tid?   

 

28. Upplever du att det finns fördomar om kockyrket? 
-Hur skulle du beskriva dessa fördomar?  

 

29. Idag kryllar det av matlagningsprogram på tv, ta Gordon Ramseys ”Hells Kitchen”, hur 
ser du på bilden som målas upp om kocken, stämmer den överens med verkligheten? 
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Avslutande frågor 
30. Vad anser du om matlagningsprogram där amatörkockar tävlar i matlagning, exempelvis 
”Sveriges Mästerkock?   
-Vad tycker du om kvaliteten på maten som lagas?  
-Visste du om att 6 av 7 vinnare har varit kvinnor i den svenska versionen?  
-Vad säger de dig? 
  

31. Visste du att det bara finns en kvinnlig köksmästare med en stjärna i Guide Michelin i 
Sverige?  
-Varför tror du det endast finns en, än så länge? 

 

32. Från starten 1983 har det bara varit en kvinnlig vinnare i årets kock, 9 kvinnliga finalister 
jämfört med 237 manliga, vad tror du det beror på? 

  

33.Tror du att det här är något som kommer förändras i framtiden, kommer fler kvinnliga 
kockar att nå högre i karriären?  
-Varför/Varför inte?  

  

34. Har du några egna reflektioner eller funderingar du vill ta upp? 

 

 


