
 

På jobbet är jag alltid singel 

En studie om anställda inom krogbranschens 
upplevelser av att arbeta i en sexualiserad miljö 

 
 
Julia Halén 

Handledare: Åsa Gustafson 
 

 

Julia Halén 

VT 2016 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Sociologi med inriktning Socialpsykologi C, 30 hp 



 

Abstract 
 
I denna kvalitativa uppsats undersöks anställda inom krogbranschens upplevelser av att arbeta i en 

sexualiserad miljö och vad det får för betydelse. Uppsatsen söker också svar på hur krogen som 

sexualiserad arbetsplats framställs och vilken betydelse den har, hur de anställda inom krogbranschen 

förhåller sig till den organisationskultur och de känsloregler som dominerar där samt hur kön skapas, 

upprätthålls och utmanas på krogen som sexualiserad arbetsplats. Tidigare forskning i form av 

krogbranschen som yrke och som sexuell mötesplats kommer att presenteras. Likaså sexuella 

handlingar och sexuella trakasserier, och att gynnas, eller inte gynnas av en sexualiserad miljö. Fem 

semistrukturerade intervjuer genomfördes totalt och materialet från intervjuerna utgör den empiri som 

används i uppsatsen. Det teoretiska ramverket i uppsatsen utgår ifrån organisationskultur, emotionellt 

arbete, social identitet och görande av kön. Uppsatsens har tre huvudsakliga resultat där det första är 

att branschen är motsägelsefull organisatoriskt, vilket innebär att branschen är kvinnodominerad och 

emotionellt arbete och ansvar är en viktig del. Samtidigt har branschen en typiskt mansdominerad 

hierarkisk organisation. Uppsatsens andra resultat är att branschens sociala identitet är väldigt stark 

vilket gör att det är viktigt för de anställda att anpassa sig efter de andra, samtidigt som man inte ska 

tappa sig själv. Det tredje resultatet är att i krogbranschen finns könade förväntningar som man ska 

leva upp till men i praktiken fungerar det inte eftersom det finns skiljaktigheter i förväntningar och 

faktiska handlingar.  
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Inledning 

Krogen är en mötesplats dit människor går för att roa sig, dricka alkohol, äta god mat och 

träffa vänner. På krogen är raggning och flört vanligt förekommande vilket gör krogen till en 

sexualiserad mötesplats (Andersson, 2008). Att krogen är en sexualiserad mötesplats gör att 

en kroganställd också måste förhålla sig till den sexualiserade miljön där sexuella handlingar i 

form av flörtning och raggning sker dagligen. Inom krogbranschen kommer personalen 

varandra nära och en speciell jargong skapas på både gott och ont. Lågstatusyrket är unikt i 

den bemärkelsen att man ständigt måste arbeta med alkoholpåverkade gäster, att det finns en 

intern hierarki i verksamheten och att dricksen är ett viktigt tillskott i kassan (Ulfsdotter 

Eriksson, Flisbäck, 2011, s. 40-42). Tidigare forskning visar att sexuella handlingar är 

generellt uppskattade och vanligt förekommande på arbetsplatser inom krogbranschen och att 

anledningen till att folk gillar det eller inte är en fråga om makt (Berdahl och Aquino, 2009; 

Giuffre och Williams, 1994). Gränsen för när en sexuell handling är legitim eller inte är 

svårdefinierad och varje enskild individ måste ta ställning till vad som är okej och inte. Enligt 

Sveriges diskrimineringslag är det upp till varje individ att avgöra när sexuella handlingar 

övergår till sexuella trakasserier (Diskrimineringslagen 2008:567 1 kap. 4 §). Dock föreligger 

även ett stort förhandlingsutrymme.  

 

De vanligt förekommande sexuella handlingarna på arbetsplatser inom krogbranschen blir 

normaliserade i organisationskulturen (Alvesson och Björkman, 1992). I 

organisationskulturen skapas även känsloregler som en anställd måste förhålla sig till, vilket 

innebär att det finns regler för hur en anställd förväntas känna och agera i relation till kollegor 

och till gäster (Hochschild, 2003). I en organisation påverkas individer av varandra och enligt 

teorin om social identitet (Abrahams, 2001) handlar det om att kunna definiera sig själv i en 

organisationskultur där man i grupp, och på grund av de känsloregler och normer kring kön 

som existerar, förväntas bete sig på ett visst sätt. Varje individ använder sig av olika strategier 

för hur den ska förhålla sig till dessa. I relation till dessa känsloregler och de egna strategierna 

utför de anställda ett emotionellt arbete. Det innebär att de anställda säljer förutom praktiskt 

arbete, så som att servera mat och dryck, även känslor så att gästen ska få en bra upplevelse 

(Hochschild, 2003). Det kan ske genom ett trevligt bemötande eller genom flört. I den 

sexualiserade organisationskultur som krogbranschen är råder en könspraktik präglad av 

heterosexualitet. Könspraktiken är väletablerad och därför kan folk förhålla sig till den. Det är 
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i relation till könspraktiken som görande av kön återskapas, utmanas och upprätthålls (Yancey 

Martin, 2003). 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka anställda inom krogbranschens upplevelser av att 

arbeta i en sexualiserad miljö och vad det får för betydelse.  

Frågeställningar 

 Hur framställs och vilken betydelse har krogen som sexualiserad arbetsplats?  

 Hur förhåller sig anställda till den organisationskultur och de känsloregler som 

dominerar inom krogen som sexualiserad arbetsplats?  

 Hur skapas, upprätthålls och utmanas kön på krogen som sexualiserad arbetsplats?  
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Definitioner och begrepp  

För att öka tydligheten förklaras här utvalda begrepp som förekommer i undersökningen. 

Detta för att man som läsare ska få större förståelse och missuppfattningar ska undvikas.  

Sexualisering och sexualiserad miljö  

För att förstå innebörden av begreppet krogen som sexualiserad miljö är det relevant att 

klargöra begreppet sexualisering. Sexualisering innebär att människor betraktas utifrån sin 

sexuella aktivitet, sina fysiska attribut och attraktivitet. Sexualisering kan förstås genom 

objektifiering av människans kropp och människan som föremål för sexuell njutning. 

Beroende på i vilken kontext och kultur får sexualisering olika betydelse, och även olika 

konsekvenser (Skrzydlewska, 2012, s. 8). I denna uppsats används begreppet främst för att 

krogen och dess miljö är sexualiserad på grund av att sexuella handlingar i form av flörtning 

och raggning öppet sker där.  

Social normalisering/Normalisering 

Social normalisering kan definieras som en social process där idéer, beteenden, produkter och 

handlingar betraktas som det som ligger utanför ramen för vad som är normalt, istället gradvis 

blir accepterat som standard, normalt och blir en del av det vanliga livet. Detta uppstår främst 

i relation med andra, då social normalisering fokuserar på det beteende som är normalt i en 

grupp och inte bara för en individ. (Rettie, Burchell och Barnham, 2013, s. 14). Vidare i 

uppsatsen kommer social normalisering benämnas som normalisering eftersom normalisering 

alltid sker i en social kontext.   
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Tidigare forskning  

För att på ett tydligt sätt kunna redogöra för vad som tidigare sagts om ämnet och varför det är 

relevant för denna studie kommer tidigare forskning att presenteras i relation till 

krogbranschen som yrke, krogen som en sexuell mötesplats, sexuella handlingar och sexuella 

trakasserier, och att gynnas, eller inte gynnas av en sexualiserad miljö.  

Krogbranschen som yrke 

Krogbranschen har ända sedan den startade på 1600-talet varit en slitig bransch. I börjar var 

det främst män inom branschen men efter andra världskriget började även kvinnor och 

flyktingar jobba där (Mulinari, 2007, 26-27). Krogbranschen ses idag generellt som en 

lågstatusbransch där lönerna är relativt låga, tiderna är avvikande och arbetet i sig är stressigt. 

Branschen i sig är speciell och kollegor har stor betydelse för hur anställda trivs på arbetet, 

gästhanteringen är något utöver det vanliga och alkohol blir en del av vardagen (Ulfsdotter 

Eriksson, Flisbäck, 2011, s. 44-45). Ända sedan branschens början har den varit könsuppdelad 

och det har funnits en reglering av kön för olika yrken i krogbranschen. Kvinnor arbetade 

oftast i ölstugor eller på krogar, de män som arbetade i krogbranschen arbetade som kypare, 

hovmästare eller krögare. Denna könsuppdelning råder ännu. Idag är 65 procent av de som 

arbetar inom krogbranschen kvinnor och 35 procent är män (Mulinari, 2007, s. 30). Med 

hänvisning till tidigare forskning redogör Mulinari (2007) för att anställda inom 

krogbranschen beskrivs som lössläppta och att relationerna till gästerna är annorlunda än i 

andra branscher. Under tidigt 1900-tal gick Socialstyrelsen till och med ut och talade om oron 

över att människor i krogbranschen inte gifter sig (Mulinari, 2007, s. 33-34). Det handlade 

och handlar kanske inte främst om individernas val att inte gifta sig eller att relationerna till 

gästerna är annorlunda. Branschen i sig, med sina avvikande arbetstimmar, sin stressiga och 

sexuella miljö bidrar till att arbete och familjeliv kan vara svårt att kombinera. Detta kan leda 

till att man som anställd söker närhet och kontakt med de människor man träffar på 

arbetsplatsen.  

Krogen som sexuell mötesplats 

På krogen går människor för att träffa andra människor, dricka alkohol, samtala och äta en 

god bit mat. I denna typ av miljö uppstår ofta raggning, flört och intima samtal. Andersson 

(2008) beskriver krogen som en sexuell mötesplats där människor raggar och blir raggade på 
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(Andersson, 2008, s. 10-11). Många av de handlingar som sker på krogen är icke sexuella 

handlingar men i kontexten av att befinna sig på krogen blir de ofta sexuella. Att bjuda på en 

drink är i sig inte en sexuell handling men kan på krogen ses som en inbjudan till något mer. 

Andersson (2008) problematiserar krogen som kontext och konstaterar att handlingar, samtal 

och interaktion kan få en annan betydelse så fort det händer i en sexualiserad miljö. På grund 

av det skiljer sig krogen från andra mötesplatser. Det gör också att krogen som arbetsplats 

skiljer sig från andra arbetsplatser.  

Sexuella handlingar och sexuella trakasserier  

På arbetsplatser inom krogbranschen där miljön i sig bjuder in till flört och interaktion är det 

svårt att avgöra var gränsen går mellan vilka handlingar som är okej, och inte. Sexuella 

handlingar så som flörtning och beröring på arbetsplatser är vanligt och forskning visar att det 

ofta förekommer inom serviceyrket och är en institutionaliserad del av restauranganställdas 

arbetsbeskrivning. På arbetsplatser inom krogbranschen har de sexuella handlingarna blivit så 

vanliga att det finns, vad Hochschild benämner som, känsloregler för hur man som anställd 

förväntas känna i relation till detta (2003). En sexuell handling får olika betydelser och 

konsekvenser i olika kontexter. Därför är det viktigt att varje individ får avgöra vad hen anser 

är okej, och inte (Giuffre och Williams, 1994, s. 381). Att sexuella handlingar inom 

krogbranschen är en del av en hegemonisk norm gör sexuella handlingar till en legitim del av 

arbetet.  

 

Enligt Sveriges Ungdomsmottagning definieras sexuella handlingar som att ta på någons 

kropp, mun eller kön, att prata med något på ett sexuellt sätt eller att ha sex med någon 

(Ungdomsmottagningen, 2016). Sexuella handlingar klassas som sexuella trakasserier först 

när de kommer i kontakt med rättsystemet. Om en person anser att en sexuell handling inte är 

okej och väljer att anmäla händelsen övergår den till att vara kriminell. Då definieras den 

sexuella handlingen som trakasserier. Den tvingande diskrimineringslagen 2008:567 säger att 

diskriminering är: 

 

Diskriminering:  

4§, 4. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,  

5§ I denna lag avses med 
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1. Kön: att någon är kvinna eller man.  

5. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.   

 

(Diskrimineringslagen 2008:567 1 kap. 4 §). 

 

Varje sexuell handling måste ses separat och identifieras antingen som sexuella trakasserier 

eller inte utifrån intentionen av handlingen och hur personen har upplevt det. I krogbranschen 

och dess sexualiserade miljö där maktrelationer är vanliga kan man anta att många människor 

skulle anmäla handlingar som sexuella trakasserier. Dock har det visat sig att sexuella 

handlingar på arbetsplatser är generellt uppskattade inom krogbranschen. Många människor 

finner denna del av jobbet som motiverande och njutbart för deras eget identitetsskapande. 

Därför är det problematiskt att jämföra alla sexuella handlingar med sexuella trakasserier. Hur 

sexuella handlingar på arbetsplatser inom krogbranschen uppfattas är influerade av 

arbetsplatsens kultur och i vilken kontext handlingen sker (Giuffre och Williams, 1994, s. 

370).  

 

I forskning från 1994 (Giuffre och Williams) uppskattar man att så många som 70 procent av 

alla kvinnor i krogbranschen har varit med om sexuella handlingar på arbetsplatsen. Dock är 

det betydligt färre som väljer att definiera handlingarna som trakasserier. Undersökningens 

resultat visar att en av anledningarna till att sexuella handlingar på arbetsplatser inom 

krogbranschen förekommer på ett legitimt sätt är för att människor ser en njutning i det. Män 

tenderar dock att uppskatta sexuella handlingar på arbetsplatser i större utsträckning än vad 

kvinnor gör (Giuffre och Williams, 1994, s. 381). Att definiera en sexuell handling som 

sexuella trakasserier är att definiera en handling som kriminell. En kriminell handling är 

aldrig uppskattad, men gränsen för vad som klassas som kriminellt och inte kan vara hårfin. 

Författaren Nils Christie (2005) argumenterar för att de handlingar som existerar får olika 

betydelser beroende på vem som upplever dem. Kriminalitet existerar inte om inte individen i 

speciell samhällskontext uppfattar handlingen som så avvikande att den blir kriminell 

(Christie, 2005, s. 17). Det är få inom krogbranschen som definierar sexuella handlingar som 

kriminella. I och med att sexuella handlingar på arbetsplatser inom krogbranschen 

förekommer dagligen får det konsekvenser för människor som inte tycker att sexuella 

handlingar är okej. Acceptansen av sexuella handlingarna rättfärdigar beteendet vilket leder 

till att definiera sexuella handlingar inom krogbranschen som sexuella trakasserier blir ett 

avvikande beteende.  
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Att gynnas, eller inte gynnas, av en sexualiserad miljö  

I tidigare forskning (Berdahl och Aquino, 2009) undersöks konsekvenserna av sexuella 

handlingar på arbetsplatsen inom krogbranschen och de kommer fram till att det finns 

skillnader i attityden kring sexuella handlingar på arbetsplatsen men att handlingarna generellt 

är uppskattade (s. 34, 40). Berdahl och Aquino (2009) argumenterar för att orsaken till varför 

synen på sexuella handlingar på arbetsplatser inom krogbranschen skiljer sig åt är en fråga om 

makt. Ju mindre kontroll en människa har över en situation, ju mer tenderar personen att 

känna sig hotad, vilket leder till att personen inte uppskattar situationen (Berdahl och Aquino, 

2009). Sexuella handlingar på arbetsplatsen påverkar en individs sätt att se på sig själva, andra 

och sin egen roll som jämställd medarbetare. Kvinnor, som under historiens gång antagit en 

passiv roll och ofta blir offer för sexuell objektifiering tenderar att oftare än män känna 

negativa känslor för sexuella handlingar på arbetsplatsen (Berdahl och Aquino, 2009, s. 35). 

 

I denna undersökning där syftet är att undersöka anställda inom krogbranschens upplevelser 

av att arbeta i en sexualiserad miljö och vad det får för betydelse, är det relevant att 

problematisera vilka sexuella handlingar som upplevs som okej och inte får betydelse för hur 

krogen framställs som en sexualiserad arbetsplats. Detta undersöks genom att se hur de 

anställda förhåller sig till den organisationskultur och de känsloregler som finns där och hur 

kön återskapas, upprätthålls och utmanas.   
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Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket ligger till grund för uppsatsens analys och resultat. Den presenterade 

teorin i detta avsnitt används för att kunna beskriva och analysera upplevelserna av att arbeta 

inom krogbranschen och dess sexualiserade miljö och vad det får för betydelse. Teorier om 

emotionellt arbete, organisationskultur, social identitet och görande av kön kommer nedan att 

presenteras.  

Organisationskultur i ett serviceyrke och dess känsloregler 

I en organisation (ett samhälle, en organisation eller en arbetsplats) skapas en 

organisationskultur. Begreppet kultur avser ett historiskt fenomen och konstrueras i 

interaktioner mellan människor. Kulturen definieras av en grupp människor som fungerar som 

ett kollektiv. Kultur är både svår att mäta och förändra och den reproduceras genom 

människors handlande och kommunikationen med andra. Människor i samma kultur 

definieras av gemensamma föreställningar, värderingar och handlingar. Kultur handlar inte 

om varje enskild handling i sig utan ett beteendemönster som reproduceras över tid och 

ständigt är i rörelse (Alvesson och Björkman, 1992, s. 20; Hochschild, 2003, s. 59). I en 

kultur skapas mönster av en grupp människor som tillsammans lär sig arbeta med varandra. 

Dessa mönster utvecklas över tid och när nya människor kommer in och får ta del av samma 

kultur reproduceras handlingarna och de nya människorna kommer att känna, tänka och 

uppfatta dessa saker på samma sätt som de som redan jobbar där. I en kultur skapas ett 

kollektivt tankesätt kring händelser, tankar, ting och handlingar (Wilson, 2010, s. 219).  

 

Det är i organisationskulturen som det skapas regler för hur en anställd förväntas känna och 

inte på arbetsplatsen. Känslorna är ofta djupt internaliserade, vilket innebär att det är en del av 

en människas identitet och könsidentitet (Hochschild, 2003, s. 75). I dessa känsloregler ingår 

även att en anställd inom ett serviceyrke ska sälja sina känslor (ibid., s. 59). Detta genom att 

ständigt uppvisa ett mötande bemötande som gästen/kunden förväntar sig och att alltid vara 

trevlig. Krogen är en tuff bransch där servicepersonal ska sälja mat och dryck, vara i kontakt 

med alkoholpåverkade människor och samtidigt hålla god ton. I och med detta förväntas en 

anställd att ständigt sälja sina känslor och vara både flörtig och trevlig. Den ständiga 

anpassningen och säljandet av känslor benämner Hochschild som kommodifiering av känslor 

(2003, s. 99-102). Individen måste ta ställning till reglerna och kan välja både att följa och 
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inte följa dessa. Det vill säga de känsloregler som den anställda förväntas anpassa sig till följs 

inte alltid. Att inte följa de känsloregler som existerar leder ofta till sanktioner (Hochschild, 

2003, s. 98). Sanktioner mot anställda i krogbranschen bidrar vanligtvis till att det är svårt att 

bli en del av arbetsgruppen vilket i sin tur brukar leda till att man inte trivs på arbetsplatsen.   

 

Begreppet kultur får relevans i organisationssammanhang (t.ex. arbetsplatser och företag) då 

det hänger ihop med antagandet om att innebörder, symboler och meningar är viktiga för 

människan. Även om företag och organisationer har olika struktur och organisationsscheman 

så förekommer alltid utrymme för individerna i gruppen att själva orientera sig. På grund av 

organisationskulturen får varje bransch en specifik prägel och det som sker utanför ramen för 

regler och bestämmelser kan förstås som ett kulturellt fenomen. I krogbranschen är kulturen 

generell och även om olika arbetsplatser kan se olika ut har arbetarna förståelse för kulturen i 

sig. Regler, maktrelationer och hur man interagerar med både gäster och anställda på sin 

arbetsplats blir en del av kulturen och den upprätthålls ständigt med hjälp av de normer och 

den kultur som redan existerar (Alvesson och Björkman, 1992, s. 23-24). I 

organisationskulturen, där känsloregler för hur individen förväntas vara skapas, där sexuella 

handlingar blivit normaliserade och blivit en del av de anställdas vardag skapas också en 

sexualitetskultur. Sexualitetskulturen i krogbranschen är präglad av heterosexualitet som 

norm och där finns föreställningar om hur man som man och kvinna ska agera i 

organisationen. Yancey Martin förklarar föreställningarna genom att benämna det som en 

etablerad könspraktik (2003, s. 343). Den etablerade könspraktiken är djupt rotad i människan 

vilket innebär att alla känner till den och kan beskriva den.  

Det kollektiva förhållningssättet 

Begreppet social identitet används för att undersöka grupprelationer, hur människor påverkar 

varandra och vad som händer med en människas jag i en social grupp där människan känner 

att hen tillhör och har känslomässiga band (Abrahams, 2001, s. 14306-14309). I denna 

uppsats kommer social identitet att användas i bemärkelsen av kollektiv identitet. Människans 

identitetsskapande innebär att hitta ett jag i en grupp människor man identifierar sig med. I en 

organisation, så som en arbetsplats eller i ett företag påverkas individer av varandra. Teorin 

om social identitet (Abrahams, 2001) handlar om att kunna definiera sig själv i en stark 

organisationskultur där man i grupp, och på grund utav de känsloregler och föreställningar om 

kön som existerar, förväntas bete sig på ett visst sätt. I krogbranschen jobbar människor nära 

inpå varandra, på trånga ytor och ovanliga tider. Detta resulterar i att människor kommer 
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varandra nära både fysiskt och psykiskt. I krogbranschen finns en etablerad könspraktik som 

är väl kända normer kring hur män och kvinnor bör agera. Det är i relation till denna 

etablerade könspraktik som manligt och kvinnligt återskapas, upprätthålls och utmanas 

(Yancey Martin, 2003). Detta påverkar varje enskild individ men skapas på gruppnivå, i den 

sociala identiteten. Den sociala identiteten bygger på hur individerna förhåller sig till de 

känsloregler som finns. De hittar ett ”jag” i ramarna för känsloreglerna som är skapade i 

organisationskulturen. Människor använder den sociala identiteten för att motverka osäkerhet 

och hitta trygghet i gruppdynamiken. Denna trygghet gör att beteenden rättfärdigas och 

normaliseras, och den sociala identiteten förstärks genom människorna i gruppen (Abrahams, 

2001, s. 14306-14309).  

Individernas anpassning till kultur och känsloregler 

Varje individ använder sig av olika strategier för hur man ska förhålla sig till samhällets, eller 

i detta fall branschens eller arbetsplatsens känsloregler. Ett sätt är för individen är att använda 

ett kognitivt tankesätt och tänka på varje gäst som en trevlig människa och genuint uppskatta 

både gästen och situationen. Detta kallar Hochschild för ”deep acting” (2003, s. 92, 94).  

Genom ett kognitivt tankesätt intalas den anställda att hen gillar att lyssna på gästen och 

uppskattar situationen. En annan strategi är att fysiskt agera tills man upplever en 

känslomässig skillnad. Det innebär att man som anställd inom krogbranschen ler och är 

trevlig mot gästerna tills man känner sig glad (2003, s. 96). Vanligt för anställda i 

krogbranschen är att uppvisa ett leende och en trevlighet som förväntas av en men som inte 

påverkar individens sinnesstämning. Den anställda ler och är trevlig för att hen måste, men 

mer än så är det inte. Detta kallar Hochschild för ”surface acting” (2003, s. 92, 94). Det 

emotionella arbete de anställda utför och de strategier som används för att kunna anpassa sig, 

och trivas på arbetet påverkar även individens sociala identitet, både i grupp och på 

individnivå. Att agera utefter de förväntningar som skapas i kulturen beskriver Hochschild 

som att använda ”en passande känsla” (2003, s. 94).  

 

För att som individ ständigt anpassa sig till de känsloregler som finns krävs inte bara nämnda 

analysverktyg utan också att individen har satt upp ramar för vad som är ett accepterat 

beteende och inte. Känsloramarna bygger på individernas ideologiska ståndpunkt där 

individen agerar och accepterar utefter var gränsen går för individen. Känsloramarna sätter 

upp gränser för hur mycket känslor en anställd får visa och hur flörtig en anställd får vara i en 

specifik kontext (Hochschild, 2003, s. 93), i detta fall i den normaliserade sexuella miljön 
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inom krogbranschen. Det är i relation till individens regler som strategierna för hur man ska 

anpassa sig till de förväntade känsloreglerna skapas. En del av dessa strategier bidrar i sin tur 

till hur kön görs.  

 

Sexuella beteenden och hur kön upprätthålls och reproduceras är starkt sammankopplade och 

används för att förklara relationen mellan män och kvinnor, skillnaden mellan kön där makt 

tydiggörs och fysiska kroppsliga skillnader blir en viktig del (Hearn, et. Al, 1989; NE.se). 

Sexualiteten kan ta form på alla möjliga sätt, ett vanligt sätt är i sexuella handlingar, så som 

hur män flörtar med kvinnor på arbetsplatser (Hearn, et. Al, 1989, s. 5). I krogbranschen är 

heterosexualiteten den dominanta formen av sexualitet men det finns en stor variation i hur 

sexualitet tar sig uttryck (Hearn, et. Al, 1989, s. 18). Den kan ta sig uttryck genom flörtning, 

raggning, sexuella kommentarer, blickar eller beröring. Den sexualiserade formen av 

organisation upprätthålls via beteenden där maktrelationer ofta spelar in. Manliga chefer 

förespråkar ofta en sexualiserad organisation där kvinnor ska tolerera, acceptera och även 

bidra till sexuella intentioner och skämt (Hearn, et. Al, 1989, s. 25). Gäster, ägare/chefer och 

anställda gynnas av den sexualiserade miljön som kommer i uttryck på olika sätt. Dock finns 

det undantag och vissa människor missgynnas av en sexualiserad miljö (Hearn, et. Al, 1989, 

s. 18-19).  

 

Eftersom sexuella handlingar, så som raggning och flört, är ett vanligt och normaliserat 

beteende inom krogbranschen och en del av den etablerade organisationskulturen, existerar 

sexualiteten redan som en praktik. Det innebär att de människor som blir en del av den 

existerade praktiken kommer att agera i relation till de föreställningar och känsloregler som 

redan finns. Individens agerande är det som praktiskt gör kön menar Yancey Martin (2003). 

Det sker instinktivt och direkt i varje situation, och hur man som man och kvinna ska agera är 

integrerat i individen. Det innebär att i varje handling krävs det sällan tankeverksamhet och 

att varje handling bara sker. Därför fortgår reproduktionen av manligt och kvinnligt och 

görande av kön fortsätter att reproduceras. Hochschild (2003) förklarar att praktiskt göra kön 

genom att säga att det är de förväntande känslorna (känsloreglerna) som gör att individer 

agerar olika. De förväntade känsloreglerna som skapas i organisationskulturen (Alvesson och 

Björkman, 1992) ser olika ut för kvinnor och män, vilket gör att kvinnor och män agera olika 

i situationer. Det får i sin tur konsekvenser både för individens könsidentitet och 

sexualitetsidentitet. 
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Metod  

Innehållsanalys 

I denna kvalitativa undersökning har en innehållsanalys gjorts som baseras på data från 

intervjuer. Denna analysform kräver en förståelse för samarbete mellan forskaren och 

deltagarna i undersökningen. Huvudsyftet med innehållsanalys är att tolka materialet 

samtidigt som man har vetskap om att text kan ha olika betydelse vilket gör att kodning, 

kategorisering och tema måste ske med ett öppet sinne från forskaren. Det innebär att 

skribenten antagit en induktiv ansats. Vid tolkning av materialet har analysen inte endast 

utgått från teorin utan låtit materialet tala för sig själv. Syftet är att undersöka anställda inom 

krogbranschens upplevelser av att arbeta i en sexualiserad miljö. Innehållsanalys som 

metodval har bidragit till att uppsatsen lyfter fler aspekter än de som studiens initiala 

teorietiska utgångspunkter hade antagit. Därför har teori tillkommit i efterhand. I kvalitativ 

innehållsanalys är trovärdighet väsenlig för att forskningen ska vara bra. Trovärdighet handlar 

om var fokuset i studien ligger, vilken kontext forskaren valt ut, vilka som deltagit och hur 

man samlat in data. För att få en bredd i materialet har både män och kvinnors erfarenheter 

undersökts (Granheim och Lundman, 2003). 

Studieobjekt och urval 

I denna undersökning har fem intervjuer utförts med tre kvinnor och två män i åldrarna 21- 28 

år. Intervjuerna är semistrukturerade då jag är intresserad av informanternas egen uppfattning 

och synsätt. Semistrukturerade frågor bidrar ofta till att man får breda svar från informanterna 

vilket gör att man kan få ut mer data till sin undersökning (Bryman, 2011, s. 414). Väl valda 

frågor har valts ut för att ge så mycket relevant material för forskningen som möjligt. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) är utformad utefter frågeställningarna för undersökningen. För att 

undersökningen ska vara trovärdig är det viktigt att kategorier och teman omfattar det 

datamaterial som är insamlat. Denna undersökning utgår ifrån en teorietisk utgångspunkt 

(Braun och Clarke, 2006). Även om teorin ligger till grund för hur datamaterialet ska kodas är 

jag som student öppen för förslag om teman som inte redan är grundade i teori (Bryman, 

2011).  

 

För att få tag i relevanta personer till undersökningen utfördes ett snöbollsurval (Bryman, 

2011, s. 196). Informanterna hittades främst i mitt kontaktnät och via informanternas vänner. 
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Alla intervjupersoner jobbar eller har jobbat i krogbranschen, på krogar som liknar varandra. 

Detta har varit ett aktivt val för att krogbranschen i sig kan skilja sig mycket beroende på 

vilket typ av krog det är. Alla intervjuer genomfördes separat i ett tyst, avskilt rum och 

intervjuerna spelades in. Intervjuerna var mellan 30-75 minuter långa och baserades på 

samma intervjuguide (se bilaga 1). En intervju blev inställd på grund av sjukdom. Pågrund av 

tidsbrist kunde intervjun inte genomföras vid senare tillfälle. Fem intervjuer genomfördes 

totalt och transkriberades en efter en. Transkriberingsprocessen började efter att alla intervjuer 

var genomförda. Det inspelade materialet lyssnades igenom mening för mening och varje ord 

i intervjun skrevs ned i ett dokument. Mycket tid avsattes och varje intervju transkriberades 

noggrant för att minska risken för att förlora viktig data. I uppsatsens analys presenteras 

empirin i relation till de kategorier som tagits fram ur materialet. Samtliga kategorier består 

av huvudkategori och somliga med relevanta subkategorier. Detta för att tydligt kunna 

redogöra för vad informanterna sagt och hur det är betydande för studien. I tabell 1 under 

”Kodningsprocess” redogörs för ett exempel på hur ett citat sedan har kodats. I tabell 2 

redogörs för ett exempel på hur koderna är kategoriserade. Två teman analyserades fram efter 

att alla kategorier var identifierade. Namnen på tema 1 och tema 2 har framtagits i syftet för 

att kunna förklara essensen av samtliga kategorier. Uppsatsens ämne är väl valt utifrån mitt 

eget forskningsintresse. Tidigare forskning och teori är framtaget i syfte om att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar och på så sätt kunna bidra till ny kunskap inom området.  

Problemhantering 

Samtliga intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) framtagen för 

uppsatsen ändamål. Överlag var det mycket lite komplikationer med intervjuerna och 

informanterna. Frågorna ställdes en i taget med mycket tidsutrymme för informanterna att 

prata och associera fritt i relation till den ställda frågan. Svårigheten med semistrukturerade 

intervjuer är att informanterna pratar öppet om frågorna och ibland täcker upp en del av de 

frågor som ska ställas längre fram i intervjun innan själva frågan är ställd. Detta gör att man 

som intervjuare inte vill upprepa sig och det är då lätt att missa frågor. I två intervjuer 

glömdes att fråga efter ålder men den informationen hämtades i efterhand. Fördelen med 

semistrukturerade frågor är att det ger informanten mycket utrymme att tänka fritt vilket ger 

öppna och gedigna svar. Följdfrågor ställdes ofta för att försöka få förklaringar till det 

informanten sade men fler följdfrågor hade kunnat ställas vilket hade gett materialet en ännu 

större bredd. Följdfrågor gynnade inte endast materialet utan gjorde stämningen i rummet 

mellan intervjuaren och informant lättare. I många fall fördes små konversationer angående 
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ämnet vilket gjorde att informanterna vågade gå djupare in på varje fråga. Jag som intervjuare 

valde att inte lyfta fram mina egna synpunkter om ämnet. Detta för att informanten själv ska 

säga vad hen tycker utan att bli påverkade.  

Kodningsprocess 

För att få ordning i intervjumaterialet är det viktigt att analysera fram koder ur 

konversationerna. I tidigare forskning redogör Granheim och Lundman (2003) för att koder 

som hjälpmedel i tankeprocessen gör att man kan sätta en etikett på en mening för att få fram 

essensen. Koden gör att data kan bli sedd på ett nytt sätt. Genom att skapa koder ur citat 

reduceras tydligheten från ett citat och närmar sig en mer abstrakt nivå av data. Tabell 1 

exemplifierar hur den textnära kodningen har gått till. Efter att kodningen av det textnära 

materialet är klart höjs abstraktionsnivån ytterligare för att kunna analysera fram relevanta 

kategorier som är grunden till kvalitativ innehållsanalys. Med hänvisning till tidigare 

forskning beskriver Granheim och Lundman (2003) kategorier som en grupp av innehåll som 

måste innehålla en stor del av materialet. Det innebär att inga data i relation till syfte bör 

sållas bort på grund av att det inte lämpar sig i en kategori. Det är viktigt att man har ett öppet 

och inkluderande sinne i processen. Granheim och Lundman (2003) uttrycker att inga data ska 

passa in i flera kategorier. I denna studie är detta inte möjligt då innehållet, så som 

frågeställningar och empiri, följs åt under hela processen. Mycket av empirin är intressant för 

både frågeställningarna vilket gjort att många koder passar under flera kategorier. Det har 

varit en utmaning att kategorisera koderna och skapa ordning i ett så omfattande material.  

 

En kategori arbetar för att kunna förklara ”vad” och fungerar som en beskrivande tråd för 

själva koderna. En kategori kan innehålla flera subkategorier vilket i denna uppsats har 

underlättat förklaringar av teman, varför data är relevant och hur det kan kopplas till tidigare 

forskning och teori. Efter att koder och kategorier analyserats fram kunde teman urskiljas. 

Två teman skapades i relation till de kodade och kategoriserade data. Med hänvisning till 

tidigare forskning redogör Granheim och Lundman (2003) för att tema är en återkommande 

skrivelse som genomsyrar forskningsprocessen. Ett tema svarar på frågan ”hur?” och är inte 

nödvändigtvis uteslutande. En kod eller en kategori kan gå under ett eller flera teman som i 

sig kan bestå av flera subteman. Materialet har kodats utifrån en iterativ kodningsprocess 

vilket innebär att processen har gått fram och tillbaka mellan kodning, kategorisering och 

tematisering (Hjerm och Lindgren, 2010, s. 88). Tabell 2 exemplifierar uppsatsens 

kodningsschema.  
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Tabell 1 

Citat från informant Koder 

(…) det är nya människor hela tiden och många 

människor kommer in och har sitt första jobb där. 

Många unga människor som inte har någon tidigare 

utbildning som kommer in. Och ja få en chans att testa 

på yrket. Så de är många som bara testar på att jobba 

en sommar eller som kanske extra lite grann som jag 

gör nu och då kanske man bara jobbar en helg i 

månaden och då är det nya människor varje vecka så 

då är det hög ruljans på människor (…) 

 

 

 

Hög personalomsättning 

 

Unga människor 

 

Sommarjobb 

 

 

 

Tabell 2 

Koder Kategorier och underkategorier Teman 

Befattning, ansvarsfullt jobb, hög 

personalomsättning, 

gästhantering, tungt jobb, omogen 

bransch, lika ställen, hierarkisk 

bransch, prestationsbaserad, inte 

ett framtidsyrke, rutinerad 

arbetare, respekt för regler, 

bemötande från chefer 

Krogen som bransch 

Ansvar och hierarki 

Inte för alla, men ändå för alla 

Sexuella handlingar som en del av 

arbetet 

Verksamheten 

Befattning och arbetsuppgifter 

Erfarenheter 

Att kunna distansera sig 

Yrkesstolthet i 

lågstatusjobb 

Skillnaden på kvinnor och män, 

positiva egenskaper, 

kommentarer om kropp, ytlighet, 

sexism, skämt, nära varandra, 

beröring i uttryck, stöta på någon, 

heterosexualitet, homosexualitet 

Ideal  

Sexualitetens betydelse 

Utseendets betydelse  

Sexuella handlingar 

Jargongen 

Faktiskt beteende 

För att passa in 

på 

arbetsplatsen 

 

 

Hela kodningsprocessen resulterade i två teman ”Yrkesstolthet i lågstatusjobb” och ”För att 

passa in på arbetsplatsen”. Dessa kommer att utvecklas och redogöras för i avsnittet ”Resultat 

och analys”. 
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Forskningsetik  

I denna undersökning har informanterna fått information om uppsatsens syfte som rör 

upplevelser av att jobba i sexualiserad miljö och vad det får för konsekvenser för individen. 

Informanterna har även fått information om att uppsatsen i sig står helt utanför mitt arbete 

som servitris på sidan av studierna. Kravet för att få intervjuas var att ingen av 

intervjupersonerna jobbar med mig för tillfället. De exakta frågeställningarna avslöjades inte 

förrän efter att intervjun var genomförd. Detta för att informanterna skulle hålla ett så öppet 

sinne som möjligt och själva reflektera över de intervjufrågor som ställdes. Alla informanter 

har varit medvetna om att deltagandet är frivilligt, att de kan avbryta intervjun när de vill och 

att alla frågar är frivilliga att svara på. Detta är en del av informationskravet, vilket är en utav 

fyra etiska principerna som jag tagit hänsyn till i min studie. Samtliga informanter kommer att 

avidentifieras i studien. Konfidentialitetskravet innebär också att informanternas 

personuppgifter hålls dolda. Nyttjandekravet garanterar informanterna om att deras 

information endast kommer att användas i forskningsändamål (Bryman, 2011). Alla de 

utvalda personerna i studien har i enlighet med samtyckeskravet fått bestämma över sin 

medverkan. (Bryman, 2011, s. 196).  

Etik 

Krogbranschen i Umeå är relativt liten vilket innebär att många personer inom branschen har 

jobbat eller jobbar på samma ställe. Detta resulterar i vissa etiska dilemman för mig som 

undersöker området om sexuella handlingar inom branschen eftersom att det kan vara ett 

känsligt ämne. Några av informanterna jobbar för tillfället på samma restaurang vilket jag såg 

som en fördel för min undersökning då verksamheter i sig kan skilja sig åt. Det finns många 

olika sidor av krogbranschen och jag ville fånga information från de ställen som har blandade 

gäster, al la carte, servering, alkoholtillstånd och nattklubb. Krogarna liknar varandra 

organisationsmässigt med samma typ av hierarki inom personal, där kockar, diskare, 

servitriser, bartenders, barchefer, restaurangchefer och ägare arbetar. Dock uppkommer 

samtidigt risken att människor kan känna igen citat från sina medarbetare. Därför har 

avidentifiering av informanter, arbetsbefattning och ställe har varit en viktig del för att 

informanterna inte ska kunna identifiera varandra och utomstående inte ska kunna identifiera 

krog i Umeå. I uppsatsen har krogbranschen definierats som lågstatusbransch vilket kan vara 

problematiskt och kränkande för de personer som inte uppfattar branschen så. Branschen har 

definierats som lågstatusbransch utefter lön och arbetsvillkor och inte efter subjektivt tycke.  
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Resultat och Analys 

I resultat och analys kommer uppsatsen två teman ”Yrkesstolthet i lågstatusjobb” och ”För att 

passa in på arbetsplatsen” att presenteras. De teoretiska inslagen kommer inte att följa samma 

disposition som i avsnittet teoretiskt ramverk. Teorin används i relation till innehållsanalysen, 

det vill säga, de teman och kategorier som är framarbetade. 

Yrkesstolthet i lågstatusjobb  

Uppsatsens första tema är ”Yrkesstolthet i lågstatusjobb”. Temat bygger på kategorierna 

”Krogen som bransch”, ”Verksamheten” och ”Erfarenheter” och utvalda subkategorier. 

Kategorierna är framtagna ur informanternas egna ord angående hur det är att arbeta inom 

krogbranschen, där sexuella handlingar är en del av vardagen.  

Krogen som bransch 

Kategorin förklarar krogen som bransch och vad det är som gör att olika krogar kan 

generaliseras till en och samma kultur. De flesta informanter har varit i krogbranschen i 

många år vilket gör att de gärna pratar om branschen i helhet istället för ett speciellt ställe. 

Krogbranschen presenteras som en ”jävla” bransch att jobba i, samtidigt som kärleken till 

branschen är stor. Det är i branschen kontexten av att vara med i något större än bara en 

arbetsplats skapas.  

 

Ansvar och hierarki 

Samtliga informanter har arbetat inom krogbranschen i många år, på många olika ställen. 

Informanterna beskriver tydligt att ju bättre du är på ditt jobb, desto mer kan du begära. 

 

Så att så fort du blir bra så kan du egentligen knacka på vilken restaurang som helst och säga hej här är 

jag vad är ni villig att betala och så fort folk börjar förstå sitt värde så blir det så. 

 

Detta leder till att branschen i sig är hierarkisk, vilket är uppskattat hos informanterna. Dock 

gör det även att personalomsättningen blir hög vilket inte alltid är att föredra. Många 

människor slutar för att de inte orkar med de påfrestningar, så som sexuella handlingar och 

slitjobb, som branschen innefattar. Andra byter ställe på grund av utvecklingsmöjligheter och 

högre lön.  
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En av de anställda studerar på heltid sedan några år tillbaka. Innan det arbetade hen heltid 

inom branschen och tycker generellt att det är ett fantastiskt ställe att arbeta på. Trots sina 

studier har personen arbetat i en högre befattning än att vara deltidsanställd. Informanten är 

unik i sin beskrivning av att ha en befattning som i hierarkisk mening har en högre position än 

de övriga. Dock är hen inte unik i att ta ansvar på jobbet. Fyra av fem informanter beskriver 

sin roll som anställd som viktig för verksamheten där eget ansvar och att se till att 

verksamheten fortgår är en del av befattningen.  

 

Jag är egentligen den som drar tillbaka alla lite grann jag har ganska mycket ansvar när jag jobbar, (…). 

Så mellan varven tror jag att jag är lite jobbig för att jag har kontroll på allt och alla och pekar på alla 

småsaker men och andra sidan har jag fortfarande kul på jobbet och jag är fortfarande väldigt social och 

går och skämtar med de mellan varven, så jag är ju som ingen hård chef så, inte för att jag är chef men 

ändå.  

 

Det framgår att mer ansvar föreligger dem som jobbat länge på stället, men kanske främst att 

det föreligger för dem som visar framfötterna och tar för sig.  

 

Man måste ta för sig. Det är ganska hård konkurrens på platser och eller restaurangbranschen är väldigt 

mycket en hierarki och det är något som jag uppskattar väldigt mycket (…). Så man får verkligen se till 

att ta sin plats. Det är inte så att någon är respektlös mot någon annan det är bara så att du måste ju synas 

om du vill klättra så liksom (…).   

 

Att fyra av fem anställda ser en värdighet i att ha mer ansvar blir till ett kollektivt tankesätt, 

vilket ofta uppstår i en organisationskultur. I en organisationskultur skapas just gemensamma 

föreställningar, värderingar och handlingar (Alvesson och Björkman, 1992, s. 20). De fyra 

anställda som ser mer ansvar som en yrkesstolthet är de fyra personer som även varit längst i 

branschen. Överlag finns en underton hos informanterna av att ju mer ansvar en anställd har, 

desto viktigare är personen för verksamheten. Detta är inte endast definierat utifrån 

färdigheter som arbetare utan också utifrån roll i gruppen. Att ansvar är något att sträva efter 

har blivit ett kollektivt beteende och ett mönster inom krogen som verksamhet (Wilson, 2010, 

s. 219).  

 

Krogbranschen är en kvinnodominerad bransch där hierarki och ansvar ses som värdefull. Att 

ta ansvar förväntas av de anställda och uppstår i det kollektiva tankesättet som skapas i 

organisationskulturen. Detta gäller även för de anställda som inte har en specifik ansvarspost 
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eller de som inte vill avancera i branschen. En anställd som inte gillar att framhäva sig själv 

kommer att ha svårt att passa in på arbetsplatsen. Hierarki är traditionellt kännetecknat för en 

mansdominerad bransch vilket gör att branschen avviker mot de traditionella normer som 

finns i serviceyrken. Det finns en könspraktik i samhället där kvinnor sällan förväntas 

avancera hierarkiskt och göra karriär på samma sätt som män. Dock är det vanligt att kvinnor 

i kvinnodominerade serviceyrken ofta tar stort ansvar utan att det innebär en högre position 

inom organisationen (Acker, 2006). I och med detta är krogbranschen motsägelsefull. Krogen 

som bransch kännetecknas både av tydlig hierarki och förväntan om att vilja göra karriär, 

vilket ofta kännetecknas som mansdominerad bransch (Acker, 2006). Samtidigt framhåller de 

anställda i branschen en känsla för ansvar och sin betydelse för företaget, vilket kännetecknar 

kvinnodominerade branscher. Generellt finns det en bild hos informanterna att det inte finns 

tydliga skillnader mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. I tema ”För att passa in på 

arbetsplatsen” kommer detta problematiseras ytterligare och visa att skillnader finns.  

 

Inte för alla, men ändå för alla 

När informanterna ska beskriva krogbranschen i sig beskriver de att den är svår att sätta 

fingret på och att den är svårt att förklara för någon som aldrig har jobbat inom branschen. 

Branschen bygger på en speciell jargong som skapas mellan kollegor, anställda och chefer.  

 

Den är svår att sätta fingret på, ibland har jag velat säga att den är inte för alla men sen har jag blivit 

bevisad, överbevisad av folk som kommer in nya  branschen och är väldigt försiktiga och tycker att 

samtalsämnen som pratas högt om, sexuella grejer, vad som helst tycker att det är jättekonstigt och så 

sedan så står de där efter 3 år och så är det dom som drar de värsta sexskämten efter 3 år. Så jag vet inte, 

jag skulle inte säga att det inte är för alla, däremot så tror jag att det är svårt att förklara för någon som 

inte har varit där, vad det är för någonting, men det blir väldigt, det blir en speciell jargong, och den är på 

gott och ont tror jag. 

 

För vilken befattning den anställda än har i branschen, som rör gästhantering, är det viktigt att 

den anställda visar respekt, är tillmötesgående, alltid sätter gästen i första hand och gör sitt 

yttersta för att gästen ska ha trevligt. Det finns en etablerad praktik inom krogen och även om 

alla inte väljer att jobba kvar inom branschen så visar citatet ovan hur individer anpassar sig 

till den kultur som råder. För att kunna bli del av den arbetsplatsens sociala identitet behöver 

man alltså kunna ta del av den sexualiserade jargong som råder. Allt detta utan att komma i 

konflikt med sig själva, sina egna gränser och vad man själv anser är okej och inte.  

 

(…) det som är viktigt med den här branschen är ju som sagt att man någonstans försöker behålla sin 

integritet samtidigt som man jobbar, man ska sälja sig själv och inte bara produkten. Där någonstans är 
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det svårt att balansera (…) Man ska inte gå utanför sin egen bekvämlighetszoon, för att sälja, men det är 

det vi gör, vi ska sälja, vi ska sälja till varje pris, det är vårt jobb (…)   

 

En individs egna gränser för vad som är okej och inte definieras av varje enskild person i 

relation till dominerande känsloregler och till varje persons känsloramar (Hochschild, 2003, s. 

93). Trots att varje individ sätter upp sina egna känsloramar utefter ideologisk ståndpunkt och 

tidigare erfarenheter så skapas individens jag i gruppen (Abrahams, 2001). Här bygger den 

sociala identiteten på att sälja till varje pris, att kunna sälja en känsla till gästerna, vilket 

påverkar varje individs känsloram. Detta kan bidra till att de känsloramar som existerar går att 

tänja på, eftersom de är influerade av andras känsloramar.  

 

Sexuella handlingar som en del av branschen 

Händer på rumpan är en del av vardagen, detta både från gäster och personal. Integritet och att 

visa var gränsen går är viktigt för att anställda ska orka jobba i branschen. I en intervjufråga 

undersöks vad som inte uppskattas och hur detta kommer sig. 

 

Ganska mycket. Tiderna, det är ja men, sexismen (…). Allt från personalen till gästerna. Folk tror att det 

är fritt fram och kommentera ens kropp eller rumpa eller ta på en det har ju hänt bland medarbetare också 

(…) och det pratas ju om kvinnor på väldigt många olika sätt och jag tror att det är, så är det, har det varit 

bland restaurang, jag tycker det är helt sjukt (…).  

 

Det är inte endast sexuella handlingar i form av händer på rumpan som förekommer utan 

också kommentarer om kroppar, flörtning och raggning.  

 

Jag kan göra det, jag kan komma på mig själv varje helg att undra om det här uppfattades så (…) inga 

intentioner om att flörta med någon så men det kan va en del av min arbetsroll, den personen jag kliver in 

i, framförallt under nätter, och det kan vara en del av att skapa bra stämning och så kan man komma på 

sig själv, jag tycker inte att det är fel (…).  

 

Precis som tidigare forskning visar är sexuella handlingar så som flörtning, raggning och 

beröring vanligt på arbetsplatser inom krogbranschen. Enligt en studie gjord av Giuffre och 

Williams (1994) framgår det att sexuella handlingar blir till en legitim del i krogarbetares 

yrke. Alla sexuella handlingar är inte påtvingade och precis som informanterna själva 

beskriver reproducerar även de beteenden som räknas som sexuella handlingar. De sexuella 

handlingarna gör att krogen är, och fortsätter att vara, en sexualiserad plats.   
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Istället för att säga bakom så kan jag under nattklubben bara lägga handen på rumpan så att hen vet att 

han ska flytta på sig.  

 

(…) är också den jag skulle kunna klappa till på rumpan utan att det skulle vara något konstigheter. 

 

Eftersom gränsen för när en sexuell handling övergår till sexuella trakasserier är otydlig 

måste varje enskild handling separat definieras som okej eller inte, utifrån personen i fråga. 

Vad som blir ett legitimt beteende och inte är kontextbaserat och beroende av den rådande 

organisationskulturen (Giuffre och Williams, 1994, s. 370) och de känsloramar som 

individen satt upp (Hochschild, 2003, s. 93).  

 

Att folk är vidriga mot varandra i personalen och att gästerna inte är så trevliga jämt. Men alla är ju så. 

Man själv var ju också så.  

 

Den sexualiserade miljön leder även till att en stor del sexuella handlingar på arbetsplatsen,  

så som raggning och flörtande, räknas som positivt.  

 

Nu är jag inte liksom 15 år och man är småkär igen men man får ju den där lilla, jag vill inte säga fjärilar i 

magen men det är fel ord, men man får det här lilla glöden i sig man känner att man liksom gör någonting 

bra, man har faktiskt kul, och att man kan få en person och känna sig mer uppskattad eller få en bättre 

kväll, bli lite gladare, få dem att känna sig uppskattade man kan göra någonting för någon annan för att 

höja deras självkänsla så tycker jag att det är fantastiskt, det höjer min självkänsla.  

 

Informanterna ger en tydlig bild av att sexuella handlingar är en del av vardagen och att 

när en sexuell handling är okej och inte beror på kontext. Samma handling kan ha olika 

betydelse beroende på vem som utför den och vem som utsätts. De sexuella handlingarna 

leder till att det i organisationskulturen skapas en kollektiv bild av att en anställd måste ha 

skinn på näsan nog att visa var gränsen går. Kulturen i sig är sexualiserad och serviceyrket 

innebär att de anställda inte bara ska sälja praktisk service utan även en känsla till gästerna. 

Samtidigt förväntas varje anställd själv kunna avgöra var gränsen går för vad som är en 

accepterad handling eller inte från kollegor och gäster. Anställda förväntas därmed kunna 

navigera inom organisationskulturen och den sociala identiteten, men i relation till sina 

egna känsloramar. Att ha skinn på näsan påverkar yrkesstoltheten genom att yrkesstolthet 

uppstår i relation till att individen vet att hen är en utav de som klarar av alla branschens 

påfrestningar, vilket är allt från att den är fysiskt slitsam till att veta var gränsen går för de 
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sexuella handlingarna. Precis som tidigare forskning redogör för finns det skillnader i 

attityden kring sexuella handlingar på arbetsplatser inom krogbranschen. Berdahl och 

Aquino argumenterar för att sexuella handlingar generellt är uppskattade men att 

handlingarna i sig är en fråga om makt (2009, s. 34, 40). 

Verksamheten 

För att förtydliga kategorin verksamhet har subkategorin ”befattningar och arbetsuppgifter” 

tagits fram. Detta för att ge tydligare bild av vad innebörden av verksamheten är, samt hur 

detta är relevant för hur anställda inom krogbranschens upplevelser av att arbeta i en 

sexualiserad miljö.  

 

Befattning och arbetsuppgifter 

Samtliga informanter arbetar på krogar som liknar varandra miljö-, verksamhets- och 

hierarkimässigt. Informanterna jobbar som bartender eller servitris. Flera av dem har även 

haft andra befattningar tidigare såsom kock eller diskare. Arbetet i verksamheten skiljer sig 

inte särskilt mycket beroende på ställe. De anställdas befattning innefattar att gå ut med mat, 

att servera dryck, att producera dryck, att möta upp gäster, att ta betalt och att plocka rent på 

bord. Verksamheten i sig är stressig och oförutsägbar och ibland kan det vara svårt att veta 

hur många gäster som kommer per kväll vilket kan leda till tung arbetsbelastning och stress. 

Samtliga informanter anser att trevlighet, artighet och att göra gästen nöjd är en del av vad 

som förväntas av en som anställd.  

 

Det är så slitigt, att det är dåliga arbetsvillkor, att man oftast typ behöver stressa ihjäl sig asså du kan ju 

planera och du kan ha enligt dig själv tillräckligt med folk inne och sen helt plötsligt kan det komma 150 

personer till dropp och så sitter du där i alla fall och det är otacksamt på så sätt och gäster har oftast inte 

förståelse (…).  

 

Eftersom verksamheten ständigt är beroende av återkommande gäster är det viktigt att ta hand 

om varje gäst. Gäster förväntar sig generellt mer på krogen än vad de gör i en mataffär. 

Beroende på dag – eller kvällsverksamhet förväntar sig gästen olika typ av service. Detta gör 

att man som personal ständigt måste uppvisa olika sidor av sig själv och sin yrkesroll.  

 

Ja de skiljer sig jätte mycket på många olika sätt. Dagssidan så att säga kan vara där man kanske har 

mest att göra emellanåt. För att under nattklubb, (...) folk förväntas att vänta lite grann, du kan lätt 
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skämta bort, du kan ha högt i tak och komma undan med ganska mycket.  Under dagtid förväntas du vara 

lite mer korrekt och ha en helt annan ton i det du gör och kanske vara mer professionell (…).  

 

Eftersom att branschen är påfrestande och oförutsägbar är de anställda medvetna om att det 

krävs mycket för att få en kväll på jobbet att bli bra. Trots att man som anställd kan ha mycket 

att göra är det viktigt att gästerna får en trevlig upplevelse. Att vara bra på sitt jobb är att 

kunna hantera allting som ingår i branschen, även det oförutsägbara som är svårt att både 

ändra och påverka, samtidigt som man ska ge bra bemötande och service. Precis som 

informanten beskriver i citatet ovan gör det att en anställd ibland använder sexuella 

handlingar i form av flörtning och skämt för att täcka upp för brister i servicen.  

 

Informanterna är medvetna om att det krävs mer än att bara servera mat och dryck för att få 

gästen att känna sig uppskattad. En anställning i krogbranschen infattar också det Hochschild 

(2003) benämner som emotionellt arbete. I det emotionella arbetet igår det även att sälja en 

känsla. I organisationskulturen skapas regler för hur anställda förväntas känna (Hochschild, 

2003, s. 59). Även om en anställd både är stressad och trött ska den anställda kunna bjuda på 

sig själv och sälja sina känslor i den mån att gästen alltid känner sig uppskattad. I många fall 

kräver detta att den anställda använder sig av raggning och flört. En anställd använder olika 

strategier för att kunna uppfylla rådande känsloregler. En strategi för individen är att använda 

ett kognitivt tankesätt och tänka på varje gäst som trevlig och genuint uppskatta situationen. 

En annan strategi är att den anställda fysiskt agerar till dem känner känslan psykiskt. Det kan 

innebära att man som anställd inom krogbranschen ler och är trevlig mot gästerna tills 

individen i fråga känner sig glad (Hochschild, 2003, s. 96). Som anställd ska man uppvisa den 

trevlighet som förväntas och detta påverkar generellt inte den anställdas sinnesstämning. Den 

anställda ler för att hen ska, men känner sig inte genuint glad (ibid., s. 92, 94). Det 

emotionella arbetet utförs för att den anställda både ska trivas på jobbet, och agera utefter de 

förväntningar som finns.  

 

Som citaten ovan visar förväntas det av den anställda att veta vilka typer av känsloregler som 

krävs under dags och nattverksamhet. Trots att gästerna inte har förståelse för hur mycket de 

anställda kan ha att göra. Graden av sexualisering och hur korrekt man som anställd förväntas 

bete sig skiljer sig beroende på tid på dygnet. Detta måste den anställda veta och agera utefter. 

Det finns inte en uppsättning känsloregler inom krogbranschen. Reglerna förändras beroende 

på gäst och tid och varje anställd måste kunna känna in vilken typ av känsloarbete som krävs. 
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Det emotionella arbetet i krogbranschen kräver inte bara att man följer känsloregler, det 

kräver också att man vet vilka känsloregler som ska följas, när de ska följas och för vem.  

Erfarenheter 

Det är tydligt att en anställd i krogbranschen jobbar på ett mer personligt plan än att vara 

en kassaapparat och erfarenheterna man samlar på sig under åren är bra att ha, inte endast 

för jobbet i sig utan även för en personlig vinning.  

 

Att kunna distansera sig 

Det går att urskilja ett mönster i att informanterna anser att ju mer erfarenhet en anställd har i 

branschen, ju bättre är den på sitt jobb, men också på att utstå de psykiska påfrestningarna 

som branschen frambringar. Som tidigare nämnt är sexuella handlingar en utav de psykiska 

påfrestningarna i branschen. En anställd ska också kunna handskas med fulla människor, 

otrevliga människor och missnöjda gäster. Detta resulterar i att det är viktigt att inte ta saker 

personligt och att kunna distansera sig. 

 

Man ska absolut inte vara speciellt känslig. Det är en ganska tuff bransch på många sätt. Det är svårt att 

inte ta saker personligt ibland (…) man måste ha ganska mycket skinn på näsan (…).   

 

Att vara hårdhudad ses som en bra egenskap att ha i krogbranschen och det blir en del av de 

anställdas sociala identitet. De känsloregler som dominerar innebär att man inte förväntas ta åt 

sig av kommentarer från kollegor eller gäster eller att visa kroppsligt att man blir illa till 

mods. Påfrestningar innebär allt ifrån att branschen i sig är ett fysiskt slitigt jobb och att 

sexuella handlingar uppstår frekvent vilket gör att branschen i sig blir sexualiserad. 

Informanterna redogör för att de individer som tar saker personligt, inte kan vara en del av 

den sociala identitet som råder inom krogbranschen. Personer med mycket skinn på näsan och 

modet att säga ifrån kan hantera krävande situationer, vilket är en del av jobbet. I denna 

process rättfärdigas många gånger beteenden som i andra sammanhang inte skulle uppfattas 

som okej. Personer som trivs och passar som anställda inom krogbranschen har känsloramar 

som stämmer väl överens med de känsloregler och den organisationskultur som dominerar 

där.  
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För att passa in på arbetsplatsen 

Temat ”För att passa in på arbetsplatsen” bygger på kategorierna ”Ideal” och ”Faktiskt 

beteende”. Kategorierna verkar tillsammans med subkategorier för att förklara hur individerna 

praktiskt gör kön i relation till organisationskultur, stark social identitet och komplexa 

känsloregler.  

Ideal 

Av informanterna framgår det att det finns en tydlig bild om hur en anställd inom 

krogbranschen förväntas vara. Främst handlar idealbilden om hur en kvinna och en man ska 

se ut för att bäst passa in i branschen. En annan viktig del av idealbilden för hur en anställd 

ska vara för att passa in i branschen är hur väl man vet vad som förväntas av en när det 

kommer till raggning och flört, vilket är en stor del av den dagliga verksamheten för anställda 

i krogbranschen. 

 

Sexualitetens betydelse 

Samtliga informanter talar främst om interaktion, raggning och flört inom heterosexuella 

relationer. En informant beskriver att han kan flörta med en man om intentionen från gästen är 

att flörta. Informanten konstaterar att han själv är heterosexuell men att han inte har några 

problem att flörta med män när han har jobbkläderna på sig.  

 

(…) För min del är det så mycket asså showen runt omkring. Jag menar jag är så hetero man kan bli men 

jag kan stå och, bara jag har jobbtröjan på mig i rätt läge, så kan jag stå tillsammans med en jätte 

homosexuell kille och skämta med honom så att det nästan vore som vi stötte på varandra liksom grejen 

är, jag tror att det blir roligt om det blir naturligt om det känns om det blir kul, om man gör något kul av 

det. 

 

Sexuella handlingar inom krogbranschen sker överallt i alla konstellationer men det framgår 

tydligt att en sexuell handling mellan samkönade kollegor inte alltid ses som sexuell. Flera 

informanter bekräftar att det inte är okej för manliga anställda att ta kvinnliga anställda på 

rumpan. Dock kan en anställd lägga handen på en samkönad kollegas rumpa utan att det anses 

vara ett felaktigt beteende.  

 

(…) då när jag går förbi han, istället för att säga bakom så kan jag under nattklubben bara lägga handen 

på rumpan så att han vet att han ska flytta på sig. Det kanske man inte ska göra på en tjej (…) Det är inte 

passande.   
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En av informanterna berättar att hen slog till en kollega av annat kön en gång när hen tog hen 

på rumpan. Dock anser informanten att det inte är konstigt om hen vidrör samkönad kollegas 

rumpa.  

 

jag slog fan till (…) en gång när hen tog mig på rumpan. Hårt! 

 

(namn på samkönad kollega) är också den jag skulle kunna klappa till på rumpan utan att det skulle vara 

några konstigheter.  

 

Detta innebär att sexuella handlingar, för dem inom krogbranschen som själva är 

heterosexuella, endast anses vara sexuella inom ramen för heterosexualitet. Vad som 

framställs som kvinnligt och manligt är en evigt förändrande process. Nya trender inom 

branschen tar plats och branschen i sig är snabbt bytande. Hur manligt och kvinnligt 

upprätthålls och produceras förändras snabbare än sexualiteten på arbetsplatsen. Detta innebär 

att sexualitet kan ta sig uttryck i homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet, men 

informanterna bekräftar att endast heterosexuella handlingar ses som sexuella. I 

krogbranschen som är en sexualiserad miljö där sexuella handlingar förekommer frekvent 

skapas en sexualitetskultur. I sexualitetskulturen finns det redan föreställningar om hur man 

som kvinna och man ska agera i organisationen. Detta innebär att det finns en redan etablerad 

könspraktik som män och kvinnors handlande sedan utgår ifrån (Yancey Martin, 2003, s. 

343). Att passa in i branschen och den organisationskultur som råder är viktigt för att trivas på 

arbetsplatser inom krogbranschen. Att passa in i en sexualitetskultur där homosexuella 

handlingar inte anses lika sexuella som heterosexuella handlingar får konsekvenser för de 

anställda som inte definierar sin sexualitet som heterosexuell.  

 

Utseendets betydelse  

Samtliga informanter är överens om att det är viktigt att vara attraktiv på arbetsplatser inom 

krogbranschen. Det är nödvändigtvis inte ett måste, men det underlättar. Det framgår tydligt 

att de förväntade fysiska attributen skiljer sig åt mellan kvinnor och män. En kvinna förväntas 

passa in i rollen som ”liten, vacker och söt”. En man förväntas vara ”snygg, stor och manlig”. 

Dessa attribut skapar normen för vad som är kvinnligt och manligt.  

 

det skadar ju aldrig att vara jättesnygg, jättestor vältränad kille eller vacker kvinna, det är ju aldrig dålig 

att se bra ut men det är absolut aldrig nödvändigt heller.  
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Informanterna bekräftar att de finns anställda som bryter mot de förväntande idealen för hur 

en kvinna och en man ska se ut och att detta inte är ett problem. Men det framgår också att ett 

avvikande från det förväntade utseendet för en kvinna, eller för en man, är ett avvikande. 

 

(…) Sedan har vi killar som är lite mindre och lite mer feminina om man säger så (…)  

 

Sexuella handlingar 

Det framgår tydligt att både män och kvinnor flörtar. Det är ett accepterat beteende i 

krogmiljön och ofta det som förväntas av både kvinnor och män. Dock förväntas kvinnor och 

män respondera olika på ett flörtigt beteende. En informant beskriver att när han jobbar är han 

singel, eftersom att det förväntas av honom i denna typ av miljö. Dock förväntas han ge en 

respons till kvinnor som flörtar med honom på ett mer gediget sätt än vad kvinnor måste ge 

till en man som flörtar.  

  

”Om jag inte har tänkt besvara det på något sätt så förväntas jag nästan ha en anledning till det (…) tjejer 

överlag gör värdigare försök och med all rätt förväntar sig en bättre respons än vad en kille gör som på ett 

klumpigt sätt stöter på en tjej i personalen (…).  

 

Som kvinna framgår det att man får stå ut med mer sexuella handlingar från manliga gäster än 

vad män får. Dock framgår det att samtliga informanter, både män och kvinnor, har varit med 

om sexuella handlingar från gäster på arbetsplatsen som har gått över gränsen för vad som är 

ett okej beteende. Kvinnor förväntas att visa nolltolerans mot händer på rumpan eller sexuella 

kommentarer från manliga gäster. Informanterna menar att kvinnorna annars tar sig själva för 

givet.  

 

Att sätta ner foten och säga till när män går över gränsen gör inte kvinnan till liten och 

försvarslös. Det gör att kvinnan tar kontroll över situationen och gör sig själv till subjekt, 

istället för objekt. Detta beteende är ett måste för att en kvinna ska trivas på arbetsplatser 

inom krogbranschen. Att kvinnor sätter ner foten utmanar den rådande könspraktiken och 

kvinnan går emot föreställningen av att vara liten, vacker och passiv.  

 

De sexuella handlingar som ständigt uppstår i krogbranschen är accepterade på grund av att 

krogen är en sexualiserad miljö (Andersson, 2008). Att flörta förväntas av både män och 

kvinnor men det är i bemötandet av andra som flörtar som skillnaden mellan män och kvinnor 
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uppstår. Det innebär att det är de instinktiva, direkta handlingarna som sker i relation till den 

redan könade praktiken som kön faktiskt görs. Det gör också att manligt och kvinnligt 

fortsätter att utmanas (Yancey Martin, 2003). Som manlig anställd ska man flörta och vara 

singel, även om man kanske inte är det privat. Som kvinna ska man sätta ner foten för att inte 

acceptera att bli objektifierad, och det är det som skapar, upprätthåller och utmanar manligt 

och kvinnligt, detta utifrån de föreställningar som redan existerar inom krogbranschen, men 

inte i samhället i stort. Det gör krogbranschen till en motsägelsefull bransch där man som 

anställd ska anpassa sig till den könade praktik som finns, samtidigt som man ibland måste 

frångå dessa förväntningar för att man ska trivas på arbetsplatsen. På grund av att det finns en 

sexualitetskultur med olika föreställningar om hur man som man och kvinna ska vara utmanas 

beteenden i relation till dessa föreställningar. Det framkommer tydligt att det är viktigt för 

samtliga anställda att ha skinn på näsan och våga säga ifrån när en handling inte är okej. Detta 

är motsägelsefullt till könspraktiken om kvinnan som passiv. Hochschild (2003) förklarar 

detta genom att skillnaden i manligt och kvinnligt beteende utgår ifrån de förväntande 

känsloreglerna i organisationskulturen, i krogbranschen ser olika ut för män och för kvinnor.  

 

Jargongen  

Samtliga informanter talar om att det finns en tydlig jargong på arbetsplatser inom 

krogbranschen. Jargongen är uppbyggd av hårda kommentarer och skämt om sex och 

utseende. Det är tydligt att jargongen verkar för att rättfärdiga de sexuella handlingar som 

anställda inom krogbranschen dagligen får stå ut med. En anställd säger att jargongen i sig är 

hård och kan vara tuff men att det aldrig skulle likna mobbing.  

 

Det är en hård jargong i branschen i sig (…) det kan va mycket skämt som kan va tuffa det kan va någon i 

köket som drar någon kommentar (…) Ingenting som rinner över till någonting mobbningsaktigt som jag 

har varit med om i alla fall men det kan ändå va en hård jargong och är man inte beredd på det så kan man 

ta det väldigt personligt.  

 

En annan informant menar att jargongen kommer naturligt då krogbranschen i sig lockar 

något speciella människor och att det är därför branschen är unik. Även om branschen 

uppfattas som hård så påstår informanterna att skämten och jargongen är en av anledningen 

till att människor orkar jobba i en sådan påfrestande miljö.  

 

(…) Där är det otroligt viktigt tycker jag då man har så långa pass och så pass påfrestande arbetsmiljö att 

in och injicera energi genom att va skämtsam var lite återigen högt i tak jargongen lite den biten. Och jag 
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tror att de som är bra på det, att liksom komma in och injicera det är otroligt viktiga (…) tror jag att det är 

en viktig del av hela branschen.  

 

Det finns en växelverkan mellan jargongen och sexuella handlingar. Jargongen rättfärdigar 

sexuella handlingar och skapar en miljö som de anställda lär sig uppskatta. Samtidigt som de 

sexuella handlingarna ligger till grund och upprätthåller jargongen. Jargongen bygger på 

interaktion och handlingar mellan anställda och växelverkar med de känsloregler som de 

anställda förväntas förhålla sig till. Ju längre en anställd har arbetat i branschen, ju mer av 

jargongen kan man tåla och spela på. Tillslut, som en informant beskriver i citatet ovan, blir 

jargongen en viktig del för att orka jobba. Det är i organisationskulturen som känsloreglerna 

uppkommer. Känsloreglerna sätter ramarna för hur man ska känna i interaktion med andra 

individer på arbetsplatsen, vilket gör att sexuella handlingar fortsätter att reproduceras som en 

legitim del av arbetet (Alvesson och Björkman, 1992; Hochschild, 2003).   

 

Tidigare forskning (Andersson, 2008) redogör för krogen som en sexuell mötesplats där även 

de minst sexuella handlingarna kan uppfattas som sexuella. Andersson (2008) problematiserar 

att krogen och dess miljö gör att människors hämningar släpps och kvinnor framstår som 

sexuella objekt, och männen förväntas ta för sig och ta första steget till interaktion. Kvinnan 

förväntas att vara den passiva och mannen den aktiva (Andersson, 2008, s. 14). Detta tar sig 

uttryck i att män tar för givet att en anställd kvinna vill umgås med honom efter jobbet, vilket 

sällan uppskattas av den anställda kvinnan.  

 

När en gäst bjuder med och ba följ med på den där festen efter att du slutar. Varför skulle jag vilja det, jag 

känner inte dig. Du har liksom stirrat på mig och varför skulle jag vilja följa med en dryg gäst och då kan 

de bli galet sura över det.  

 

Eftersom kvinnan förväntas vara den passiva känner de anställda männen att det krävs en 

anledning till att inte acceptera en flört från en kvinna.  

 

Tjejer som inte flörtar lika ofta med killar som jobbar, min bild är att de förväntar sig väl kanske en annan 

respons, mer stolthet i det kanske, de gör mycket värdigare försök men och det gör ju att de förväntar sig 

någons slags respons inte bara att man kan skratta bort det.  

 

Idealet, utseendet, sexualiteten, jargongen, hur en anställd förväntas ragga och flörta och hur 

en anställd förväntas agera när någon raggar och flörtar med en har stor betydelse för 
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föreställningar om manligt och kvinnligt. Känsloreglerna, som innebär de känslor som den 

anställda förväntas känna i relation till olika situationer på arbetsplatsen, uppkommer i 

organisationskulturen och ser olika ut för män och kvinnor. Det är därför män och kvinnor 

fortsätter att agera olika i lika situationer (Hochschild, 2003). Det är i de legitima och icke 

legitima sexuella handlingar som det skapas förväntningar på hur en kvinna och en man ska 

agera i olika situationer. De förväntande beteendena grundar sig i branschens historia 

(Mulinari, 2007) och den redan befintligt könade praktiken och fortsätter att utmanas därefter 

(Yancey Martin, 2003). 

 

I den etablerade könspraktiken förväntas män vara aktiva och kvinnor passiva. Dock 

framkommer det att det i praktiken inte fungerar så för de anställda inom krogbranschen. I 

relation till känsloreglerna förväntas en kvinnlig anställd ständigt uppvisa en trevlighet mot 

gästerna som passar in på gästernas förväntan. Motstridighet uppkommer när manliga gästers 

sexuella handlingar går över gränsen för vad den anställda kvinnan tolererar, och hon måste 

säga ifrån. Att säga ifrån är att gå ur den passiva rollen som kvinnan förväntas anta, samtidigt 

som hon måste förhålla sig till de känsloregler som finns och ändå vara trevlig. Samma sak 

händer för de manliga anställda när de arbetar och en kvinnlig gäst flörtar med dem. I 

könspraktiken ska män vara aktiva och vara den som tar initiativ, men inom krogbranschen 

uppger män att de även förväntas uppmuntra kvinnors flörtande, vilket gör att männen måste 

anta en passiv roll. Känsloreglerna förhåller sig till den könade praktiken men i verkliga 

situationer på arbetsplatsen blir dessa ibland motstridiga. Dock leder det till att skillnaden 

mellan män och kvinnor fortsätter att reproduceras, och utmanas. De egentligen upptagna 

männen fortsätter att spela singlar på jobbet, samtidigt som den aktiva kvinnan ständigt måste 

förhålla sig till könspraktiken och vara passiv. Könspraktiken utmanas när de anställda 

frångår de förväntningar som finns.  

Faktiskt beteende 

Det faktiska beteendet innebär det som folk faktiskt gör och inte det som endast förväntas av 

dem. Det är i beteenden som faktiskt händer som gör att vad som är manligt och kvinnligt 

fortsätter att utmanas. Trots att krogbranschen varit en sexualiserad och påfrestande 

arbetsplats i många år är sexuella handlingar ännu idag en del av arbetet för de anställda inom 

krogbranschen. Och även fast anställda upplever att många av de sexuella handlingar som 

uppstår på arbetsplatsen inte är okej är de fortfarande en legitim del av arbetet. Detta 

resulterar i olika beteenden hos män och kvinnor. Det är okej för både män och kvinnor att 
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flörta på arbetsplatsen, men beroende på kön finns det olika sätt att bete sig på. Hur detta 

kommer i uttryck presenteras nedan.  

 

Män flörtar med allt och alla men det händer även att äldre damer tar män på rumpan. Det 

framgår att män generellt inte ser det som varken kränkande eller ett problem.  

 

Men skulle en snubbe göra det så skulle de va oacceptabelt direkt men det kan va lite mer okej om en 

kvinna gör det på mig t.ex. än om gubben skulle göra det på en kvinnligt anställd.  

 

Kvinnor flörtar också. Enligt informanterna framgår det att vissa tycker att kvinnor flörtar mer 

än män, och vissa tycker att män flörtar mer än kvinnor. Dock skiljer sig sättet att flörta på. 

De kvinnliga informanterna redogör noga för att de inte flörtar med äldre män eller i en 

situation där man som kvinna kan hamna i underläge. Att som kvinna själv bestämma vem 

man flörtar med, och inte, gör att man behåller kontroll över situationen.  

 

Samtidigt så kan man ju va flörtig tillbaka mot en gäst som är flörtig, men även ha respekt. Sen kanske 

det är skillnad om det är en 50 årig gubbe som flörtar sönder med en och inte flörtar jag tillbaka då inte. 

Back of! 

 

Det skiljer sig även i hur kvinnor upplever sexuella handlingar. Skillnaden mellan män och 

kvinnor är inställningen till flörtning. Kvinnor är mer reserverade i sitt sätt att flörta och män 

tenderar att ta för sig mer. Män ser ”en hand på rumpan” som en handling som inte är 

kränkande, särskilt inte när det kommer från någon i personalen. Kvinnor tycker att det är att 

gå över en gräns. I alla fall när det kommer från en man. 

 

Folk tror att det är fritt fram och kommentera ens kropp eller rumpa eller ta på en det har ju hänt bland 

medarbetare också och ja men det pratas ju om kvinnor på väldigt många olika sätt (…).  

 

I avsnittet ”Slutdiskussion” kommer analysens tre huvudsakliga resultat som handlar om 

organisationen som motsägelsefull, den starka organisationskulturen och känsloregler i 

relation till den könade praktiken att diskuteras.  
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Sammanfattning 

I denna uppsats presenteras inledningsvis krogen som sexuell mötesplats och hur detta 

påverkar individer som jobbar där. I krogbranschen och dess sexualiserade miljö uppstår 

sexuella handlingar ofta. Dessa handlingar bli normaliserade i organisationskulturen 

(Alvesson och Björkman, 1992). I organisationskulturen skapas även känsloregler 

(Hochschild, 2003) som de anställda måste förhålla sig till och individerna i organisationen 

påverkas av varandra. Enligt teorin om social identitet (Abrahams, 2001) handlar det om att 

kunna definiera sig själv i en organisationskultur där man i grupp, och på grund av de 

känsloregler och normer kring kön som existerar, förväntas bete sig på ett visst sätt. I den 

sexualiserade organisationskultur som krogbranschen är råder en könspraktik präglad av 

heterosexualitet. Könspraktiken är väletablerad och därför kan folk förhålla sig till den. Det är 

i relation till könspraktiken som görande av kön återskapas, utmanas och upprätthålls (Yancey 

Martin, 2003). 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka anställda inom krogbranschens upplevelser av att 

arbeta i en sexualiserad miljö och vad det får för betydelse. Frågeställningarna är framtagna 

för att lättare kunna undersöka uppsatsen syfte.   

 

 Hur framställs och vilken betydelse har krogen som sexualiserad arbetsplats?  

 Hur förhåller sig anställda till den organisationskultur och de känsloregler som 

dominerar inom krogen som sexualiserad arbetsplats?  

 Hur skapas, upprätthålls och utmanas kön på krogen som sexualiserad arbetsplats?  

 

Sammanfattningsvis summeras här vad som ligger till grund för temat ”Yrkesstoltheten som 

lågstatusjobb” och ”För att passa in på arbetsplatsen”. Temana presenteras i samma ordning 

som i uppsatsen.   

 

Trots att samtliga informanter tycker att det är ett slitigt och stressigt jobb är de alla mycket 

mån om sin anställning. Yrkesstoltheten skapas inte främst i de fysiska arbetsuppgifterna, som 

att plocka disk eller gå ut med dryck. Yrkesstoltheten kommer ifrån det kollektiva beteende 

och tankar som har skapats i organisationskulturen i den sexualiserade miljön. Krogen som 

sexualiserad arbetsplats framställd som både tuff och rolig att arbeta i och den har överlag en 
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positiv inverkan på anställdas självkänsla och identitetskapande. Det kollektiva synsättet på 

yrkesstolthet grundar sig i hur väl en anställd kan anpassa sig till de känsloregler och det 

emotionella arbetet som förväntas. Detta kan skilja sig beroende på tid på dygnet och vilken 

typ av gäster man hanterar (Hochschild, 2003). Att ta ansvar är en viktig del i den hierarkiska 

strukturen som krogbranschen är. Det viktiga i att ha ansvar verkar inte främst vara den 

monetära belöningen, utan bekräftelsen på att det man gör är bra, och därmed blir viktig för 

företaget. Dock är samtliga informanter medvetna om att om en anställd blir riktigt bra är hen 

värdefull för företaget och därmed kan begära mer, i ramarna utanför kollektivavtalet. De 

anställdas bekräftelse uppkommer även i relation till de sexuella handlingarna. Detta genom 

att en anställd kan använda flört och skämtig jargong för att täcka upp för brist i servicen. I 

organisationskulturen finns det regler som en anställd förväntas anpassa sig till. De personer 

vars känsloramar stämmer överens med känsloreglerna kommer att både trivas och passa i 

branschen. Det är i det kollektiva tankesättet om att branschen är för alla, men inte för alla, 

som känslan av att vara unik skapas. Hårdhudad och att ha skinn på näsan blir en del av den 

sociala identiteten som uppkommer i organisationskulturen. Att ha skinn på näsan är en viktig 

egenskap om man ska orka jobba i branschen, detta på grund av de psykiska påfrestningarna 

så som sexuella handlingar på arbetsplatsen. I organisationen skapar varje individ 

känsloramar för vilka beteenden som är okej och inte (Hochschild, 2003). Ramarna bygger på 

varje persons ideologiska ståndpunkt och utifrån det kan varje individ sedan hantera 

situationer och få skinn på näsan. Som anställd förväntas man anpassa sig till den sociala 

identiteten på arbetsplatsen, där flört och raggning är beteende som är accepterade. Dock ska 

man samtidigt veta var gränsen går för vilka beteenden som är okej och inte. Lyckas man med 

det passar man bra in i branschen och individen hittar sitt jag i den sociala identiteten som 

skapas i organisationskulturen.  

 

Sammanfattningsvis presenteras här vad som ligger till grund för temat ”För att passa in på 

arbetsplatsen”. I analysen framgår att en anställning inom krogbranschen innefattar mer än 

vad personen presterar yrkesmässigt. Som anställd ska man kunna hantera sexuella handlingar 

i form av flört och raggning på arbetsplatsen och i denna sexualiserade miljö skapas skillnader 

mellan kvinnor och män. Det finns förväntningar på hur man ska vara och hur man ska se ut 

och det har stor betydelse för vem man är på arbetsplatsen. I sexualitetskulturen inom 

krogbranschen finns det förväntningar på hur man som kvinna och man ska agera i 

organisationskulturen. På grund av den könade praktiken som existerar finns det 

förväntningar om att män och kvinnor ska agera olika (Yancey Martin, 2003).  



35 

Sexualitetskulturen baseras på heterosexualiteten som den sexuella sexualiteten. Detta får 

konsekvenser för de anställda som inte definierar sin sexualitet som heterosexuell. Vad som 

anses vara kvinnligt eller manligt är en föränderlig process. I den sexualiserade 

organisationen utgår den könade praktiken utifrån kvinnan som passiv och mannen som aktiv. 

Hochschild (2003) förklarar att skillnaden mellan män och kvinnor sker i relation till det 

känsloregler som skapas i organisationen. Eftersom det finns olika regler för män och kvinnor 

så reproduceras skillnader mellan könen. Yancey Martin (2003) menar att det i 

organisationskulturen finns en etablerad könspraktik som män och kvinnors handlande utgår 

ifrån. Varje handling som sker på arbetsplatsen sker sedan instinktivt i relation till den redan 

etablerade könskulturen och att det är därför manligt och kvinnligt fortsätter att reproduceras. 

Dock framkommer det att på arbetsplatser inom krogbranschen agerar inte alltid män och 

kvinnor utefter den praktik som existerar. Detta gör att hur de anställda praktiskt gör kön 

ständigt utmanar kön på krogen som sexualiserad arbetsplats. Manliga gäster förväntar sig att 

en anställd kvinna ska vara passiv. Den passiva rollen för kvinnan är en del av känsloreglerna. 

När en kvinnlig anställd anser att en manlig gäst går över gränsen, utanför de känsloramar 

kvinnan satt upp, sätter kvinnan ner foten samtidigt som hon anpassar sig efter känsloreglerna 

och är trevlig (Hochschild, 2003). Där uppkommer en motstridighet och mellan den 

förväntade könade praktiken och de känsloregler som de anställda förväntas förhålla sig till. 

Känsloreglerna förhåller sig till den könade praktiken men i verkliga situationer på 

arbetsplatsen blir dessa motstridiga (Hochschild, 2003; Yancey Martin, 2003).  
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Slutdiskussion 

I avsnittet ”sammanfattning” besvarades uppsatsens syfte och frågeställningar i relation till 

essensen av uppsatsens två teman. I detta avsnitt kommer de tre huvudsakliga resultaten i 

uppsatsen att presenteras och diskuteras på organisatorisk nivå och individnivå i relation 

temana till ”Yrkesstolthet i lågstatusjobb” och ”För att passa in på arbetsplatsen”. Resultatet 

kommer också att problematiseras. 

Den motsägelsefulla organisationen 

I krogbranschen och dess sexualiserade miljö existerar en intern hierarki. Hierarkin gör att 

både anställda män och kvinnor förväntas ta för sig och avancera inom branschen. Detta är 

typiskt för mansdominerade branscher, vilket krogbranschen generellt inte är. Trots att få 

informanter ser krogbranschen som en framtidsbransch vill de sträva uppåt i hierarkin, det är 

ett exempel på ett kollektivt tankesätt i organisationskulturen (Alvesson och Björkman, 1992) 

inom krogbranschen. Detta blir uppenbart när fyra av fem informanter menar att de tar mer 

ansvar än vad som egentligen krävs för deras position inom företaget, och det gör att de även 

ha ganska mycket makt på arbetsplatsen, och är uppskattade av cheferna. Krogbranschen i sig 

blir mycket motsägelsefull eftersom ansvar och emotionellt arbete (Hochschild, 2003) är 

förknippat med kvinnodominerade branschen samtidigt som hierarki och att vilja avancera i 

branschen är typiskt för en mansdominerad bransch (Acker, 2006).  

 

Krogbranschen är utåt sett sedd som en stereotyp bransch där raggning och flört sker frekvent 

och där det finns en etablerad könspraktik (Yancey Martin, 2003) om vad som förväntas av 

män respektive kvinnor. I denna studie framkommer det att branschen i sig är motsägelsefull i 

relation till kön. Bilden hos de anställda inom krogbranschen är att det inte finns några 

förväntade skillnader på kvinnor och män, men krogbranschen som en stereotyp bransch där 

raggning och flört ständigt pågår visar det sig att det finns uppenbara skillnader. Kvinnor ska 

inte vara som män. De ska varken vara för flörtiga eller aktiva i relation till sexuella 

handlingar. Kvinnor ska vara passiva, men de ska också kunna sätta ner foten när en gäst går 

över gränsen för vad som är okej. Dessa förväntningar på beteenden blir i sin tur 

motsägelsefulla. Krogbranschen är en kvinnodominerad bransch med en mansdominerad 

struktur inom organisationen. Kvinnor förväntas vara passiva i relation till sexuella handlingar 
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men samtidigt förväntas de passa in i den mansdominerade strukturen inom krogbranschen, 

där det gäller att visa framfötterna och ta för sig.  

Stark organisationskultur och vikten av att passa in 

I krogbranschen skapas en organisationskultur som ligger till grund för den sociala identitet 

(Abrahams, 2001) som skapas. De flesta anställda anpassar sig efter den organisationskultur 

(Alvesson och Björkman, 1992) som finns, vilket gör att man som anställd blir ett med de 

andra anställda och de beteenden och normer som skapas i kulturen. Sexuella handlingar är 

frekvent förekommande på arbetsplatser inom krogbranschen. Detta innebär att man som 

anställd även måste anpassa sig till de sexuella handlingar som är en del av vardagen och 

därmed en del av kulturen. 

 

I organisationskulturen (Alvesson och Björkman, 1992) rättfärdigas sexuella handlingar och 

blir en accepterad del av branschen. En anställd måste ständigt utföra ett emotionellt arbete 

(Hochschild, 2003) i relation till de sexualiserade handlingarna och sina praktiska uppgifter. 

Det emotionella arbetet (Hochschild, 2003) ska gå i enlighet med stämningen på arbetsplatsen 

och de förväntningarna gästerna har på de anställda. De sexuella handlingarna blir en del av 

de anställdas arbete och för att de anställda ska kunna veta hur man ska anpassa sig till den 

sexualiserade miljön finns känsloregler (Hochschild, 2003). Känsloregler är regler som finns 

för att de anställda ska kunna veta hur man ska agera mot gäster som flörtar och raggar. 

Exempelvis kan en gäst flörta med en anställd och när en anställd har arbetskläder på sig är 

hen medveten om att det är en del av jobbet att kunna hantera en sådan situation. Den 

anställda måste därför tydligt kunna markera var gränsen går och vilken typ av flörtning och 

raggning som är okej, och samtidigt alltid vara trevlig. Detta för att den anställda inte endast 

representerar sig själv, utan även företaget hen jobbar för. I sexuella möten med gästerna, där 

sexuella handlingar uppmuntras och avvisas fortsätter sexuella handlingar att uppstå. Som 

anställd måste man säga till när en gäst går över gränsen, och gränsen är individuell och utgår 

ifrån de känsloramar den anställda har. Känsloramarna (Hochschild, 2003) utgår ifrån 

individernas ideologiska ståndpunkt men är präglad av den sociala identiteten (Abrahams, 

2001) på arbetsplatsen. Vilka handlingar som är okej för en individ beror exempelvis på hur 

länge man har arbetar inom branschen, hur självsäker man är, och hur bra man är på att 

hantera konflikter. Konflikter uppstår enligt informanterna ofta när gästers sexuella 

handlingar avvisas.  
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Sexuella handlingar påverkar både en individs självförtroende och bekräftelse. Individer får 

bekräftelse både i relation till det yrke som utförs, men också i relation till attraktivitet.  

Sexuella handlingar och bekräftelsen de ger är en anledning till att sexuella handlingar 

fortsätter upprepas, och upplevs som positivt. Dock kan de även ha en negativ inverkan på de 

anställdas välmående och därför är det viktigt att kunna visa var gränsen går. Att visa var 

gränsen går är relaterat till att passa in i branschen. Som anställd kan man i praktiken dra 

gränsen var man vill, men gränsdragningen och vilka beteenden som är okej och inte kommer 

att vara präglad av var kollegor drar sin gräns. Detta eftersom den sociala identiteten 

(Abrahams, 2001) i branschen är så stark. För att passa in i branschen måste de anställda 

reglera sina känsloramar utefter andras och efter de känsloregler som är accepterade. 

Känsloreglerna kan variera beroende på typ av verksamhet vilket också gör att man som 

anställd måste vara uppdaterad på vilka känsloregler (Hochschild, 2003) som gäller och när 

de gäller, för att som anställd passa in i branschen. 

Känsloregler i relation till den könade praktiken 

I enlighet med Yancey Martins (2003) teori om könad praktik existerar olika känsloregler 

(Hochschild, 2003) för kvinnor och för män. Könspraktiken och det faktiska görandet av kön 

(Yancey Martin, 2003) går inte alltid ihop med organisationskulturen (Alvesson och 

Björkman, 1992) och den sociala identiteten (Abrahams, 2001) som där skapas. Ibland måste 

både män och kvinnor gå ur rollen för vad som förväntas av dem. Det är inte endast i relation 

till sexuella handlingar som det skapas förväntningar för kvinnor och män, det sker även i 

relation till fysiska kroppar och attraktivitet. Samtliga informanter bekräftar att det är bra att 

vara attraktiv när man arbetar inom krogbranschen. Som kvinna ska man gärna vara liten och 

nätt, och som man ska man vara stor och stark. Den etablerade könade praktiken (Yancey 

Martin, 2003) utgår alltså inte bara ifrån att kvinnan ska vara passiv och mannen aktiv. Den 

utgår även ifrån kvinnan som fysiskt mindre än mannen och därmed även har svårare att bära 

tungt, vilket är vanligt i arbetet inom krogbranschen. Exempelvis förklarar informanterna 

detta genom att säga att det är bättre om männen bär bord och stolar, så slipper kvinnorna 

fysiskt tungt arbete. Informanterna redogör även för att det är svårare att få en gäst att lyssna 

om det är en kvinna som säger ifrån. Män tenderar att ta andra män på större allvar än 

kvinnor. Som kvinna förväntas man i enlighet med den etablerade könade praktiken att vara 

mindre än mannen på många olika sätt, vilket kan vara motstridigt i relation till den sociala 

identiteten (Abrahams, 2001). 
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Den sociala identiteten (Abrahams, 2001) på arbetsplatsen bygger på att man som anställd ska 

vara tuff och ha skinn på näsan. Detta oberoende av vilket kön den anställda har. 

Krogbranschen är en tuff bransch och att ständigt arbeta i relation till alkoholpåverkade 

människor gör att man som anställd måste kunna säga ifrån när någon går över gränsen för 

vad som är okej. Att branschen är tuff och kräver att de anställda ska ha skinn på näsan, 

samtidigt som den etablerade könspraktiken (Yancey Martin, 2003) utgår ifrån kvinnan som 

passiv och mannen som aktiv, skapar en motstridighet. Krogbranschen är en sexualiserad 

miljö där sexuella handlingar i form av raggning, flört och händer på rumpan sker dagligen. 

Att som kvinna vara passiv i relation till dessa handlingar håller inte i praktiken eftersom att 

man som anställd omöjligt kommer att trivas på sin arbetsplats om man inte visar vilka 

handlingar som är okej och inte. Den passiva rollen som en kvinna förväntas anta blir 

motstridig i relation till förväntningarna om att vara tuff, som uppkommer i 

organisationskulturen (Alvesson och Björkman, 1992). 

 

Krogbranschen är en öppen bransch där olika människor känner att de passar in. Både män 

och kvinnor i branschen utmanar ständigt de förväntningar som finns i den etablerade, könade 

praktiken (Yancey Martin, 2003), vilket kan exemplifieras genom att kvinnor sätter ner foten 

och säger ifrån när en sexuell handling går över gränsen. Eller att en manlig anställd är lite 

mindre och feminin, och inte lever upp till förväntningarna om att vara stor, stark och manlig i 

enlighet med den könade praktiken. Dessa avvikande beteendena är accepterade i branschen 

och utmanar ständigt den könade praktiken. Den könade praktiken är så djupt rotad i 

människan att föreställningen om kvinnan som liten och passiv, och mannen som stor och 

stark, lever kvar. Dock fungerar detta inte i praktiken eftersom krogbranschen både är fysiskt 

slitsam och psykiskt påfrestande. Sexualiteten i branschen är öppen och utgår ifrån 

heterosexualiteten som norm. Som exempel på det har informanterna beskrivit att om en 

kollega av samma kön klappar en på rumpan uppfattas det inte som en sexuell handling. 

Avvikande sexualitet så som bisexualitet eller homosexualitet är accepterade och välkomna i 

branschen, men med heterosexualiteten som norm är heterosexualiteten den sexuella 

sexualiteten. I relation till heterosexualiteten som norm blir den etablerade könade praktiken 

(Yancey Martin, 2003) präglad av detta och mannen förväntas vara maskulin, stark och aktiv 

och kvinnan förväntas vara liten, vacker och passiv. 
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Problematisering av resultat 

Denna undersökning är gjord utifrån en innehållsanalys. Det innebär att resultatet speglar det 

informanterna sagt. Jag som student är medveten om att alla anställda inom krogbranschen 

inte ser sexuella handlingar som positivt, men att de gör det i vissa kontexter är relevant att 

lyfta. Samtliga informanter kommer från samma typ av krogorganisation vilket underlättar 

analysen då krog- och restaurangbranschen i sig innefattar många olika typer av 

verksamheter. Att ha intervjuat anställda från samma typ av krogorganisation och bransch gör 

att uppfattning om verksamhet och bransch stämt överens överlag. Det gör att analys och 

resultat går att presentera i relation till vad informanterna sagt om den del av branschen som 

innefattar nattklubb, och inte bara om enskild verksamhet. Detta hade inte gått att uppfylla om 

en informant hade jobbat frukostbuffé och en annan informant på nattklubb. 

 

Det har inte varit ett problem att avidentifiera personer då samtliga informanter tyckt 

någorlunda lika. Syfte och frågeställning har inte krävt att jag identifierar informanterna vid 

kön eller specifik befattning vilket har gjort att jag kan använda specifika citat utan att de går 

att koppa tillbaka till specifik person med viss befattning. Det finns en medvetenhet om att 

anledningen till att informanterna ser sexualiteten i relation till heterosexualiteten som norm 

beror på att de definierar sig själva som heterosexuella. Det gör att det i branschens miljö 

skapas en uppfattning om samtliga anställda som heterosexuella och att kontexten i sig är 

präglad av heterosexualiteten. I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka 

sexualitetens roll på olika typer av krogar, och var och när heteronormen utmanas.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

 

 

Är det okej att jag spelar in intervjun? Det inspelade materialet kommer att transkriberas och 

användas i min uppsats. Dock kommer du som person vara helt avidentifierad och det du har 

sagt kommer inte att kunna kopplas tillbaka till dig eller din arbetsplats. Jag och min 

handledare är de enda personerna som kommer att få ta del av intervjumaterialet. Du har rätt 

att avbryta intervjun när du vill och om någon fråga inte känns okej kan du välja att inte svara 

på den. Känns det okej?  

 

 Hur länge har du jobbat i krogbranschen? 

 Jobbar du där just nu? 

 Vad jobbar du som inom branschen?  

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Hur många olika ställen har du jobbat på? Skiljer de sig åt? På vilket sätt skiljer de sig 

åt? På vilket sätt är de lika?  

 försök luska fram angående kollektiva synsättet. (organisationskultur).  

 Hur är omsättningen på personal där du jobbar? Utveckla. 

 Varför tror du att folk stannar? / Varför tror du att folk inte stannar?  

 Vad byter de till? Inom branschen eller andra ställen?  

 

 Varför tror du att folk gillar att jobba inom krogbranschen? 

 Tror du att folk ser sig själva jobba där under en längre tid? Kanske hela livet till och 

med? 

 Vilka personer tror du söker sig till krogbranschen? Vilka egenskaper är det bra att ha?  

 Vilka människor passar inte in i krogbranschen? 

 Varför gillar du att jobba inom branschen?  

 Varför gillar du det inte?  

 Ser du dig själva jobba där under längre tid?  

 

 Vad innebär det att vara service minded?  
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 Vad är att vara trevlig på jobbet? 

 Hur trevlig får man vara?  

 Får man flörta på jobbet?  

 Vad är skillnaden mellan att vara trevlig och flörta? 

 Vem är det kul att flörta med på jobbet?  

 Hur får flörtning på jobbet dig att känna? 

 Får man skämta med människor på jobbet?  

 Vilka är okej att skämta med?  

 Tror du att folk uppskattar skämt och flört generellt? Varför? Vem uppskattar det? 

 Tror du att detta är unikt för denna bransch eller tror du att det är ett vanligt fenomen 

på arbetsplatser? Utveckla.  

 Tror du att det ser lika dant ut inom alla restauranger eller tror du att det skiljer sig 

beroende på ställe? Utveckla.  

 

 Tycker du att du kommer dina kollegor nära på jobbet? Hur då, fysiskt eller 

känslomässigt eller både och? 

 När känns det okej att folk kommer nära på jobbet? 

 När är det okej att folk rör varandra på jobbet?  

 Finns det någon eller några du är fysiska med på jobbet?  

Följdfrågor: med kollegor, med gäster, med chefer, män, kvinnor?  

 Var uppkommer eventuella fysiska relationer? I disken? I köket? I personalrummet?  

 Finns det saker du gör på jobbet som du nog inte skulle göra om din partner var där?  

 

 När är det inte okej att folk är fysiska på arbetsplatsen? Vilka handlingar är inte okej? 

 Finns det någon gång du har varit tvungen att säga ifrån? När? Varför? 

 Hur vet man om en handling är okej eller inte? 

 Tror du att dina kollegor har känt liknande någon gång? 

 Tror du att liknande situationer uppstår på de flesta arbetsplatser eller är det unikt för 

denna bransch?  

 

 Hur gör man för att bli en del av arbetsgruppen? Hur beter man sig för att passa in? 

 Hur klär man sig på sin arbetsplats? 

 Förväntas du som man/kvinna att bete dig på ett visst sätt?  
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 Skiljer sig beteenden mellan könen? På vilket sätt?  

 Vem flörtar mest? Män eller kvinnor? Vad beror det på? 

 Hur förväntas du som kvinna/man vara när någon flörtar med dig? 

 Hur förväntas du som man/kvinna att flörta?  

 Är det viktigt att vara attraktiv när man jobbar inom krogbranschen? 

 

Nu börjar intervjun lida mot sitt slut. Har du något att tillägga?  
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Bilaga 2: Informantbrev 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Julia Halén och jag läser sista terminen på Sociologiprogrammet, med inriktning 

socialpsykologi. Just nu skriver jag C-uppsats och jag undrar om du skulle vilja vara en del av 

den och genomgå en intervju.  

 

Uppsatsen handlar om att jag vill undersöka upplevelsen av att arbeta inom krogbranschen. I 

och med att restaurang- och krogmiljö är en plats dit människor ofta går uppklädda, gärna 

flörtar och gärna träffar nya människor är jag intresserad av att undersöka hur människor som 

jobbar inom denna miljö uppfattar sin arbetsplats.  

 

Som informant skulle du vara helt anonym. Informationen jag får från intervjuerna kommer 

att användas i uppsatsen men det kommer inte att framgå vem som har sagt vad, eller vem du 

som informant är. Det kommer heller inte komma fram var du jobbar eller har jobbat. En C-

uppsats är en offentlig handling så vem som helst kommer att kunna läsa den när den är 

färdig.  

 

Jag uppskattar att intervjun kommer att ha ta mellan 40- 90 minuter. Intervjun kommer att äga 

rum mellan den 18 och den 22 april (undantag kan förekomma).  

 

Om du är intresserad av att ställa upp i min undersökning får du gärna kontakta mig på: 

Mobil: 070 722 05 24  

Email: julia.halen92@gmail.com 

 

 


