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Abstract 

This essay will explore the subject of sexual harassment in the workplace and how it effects 

women in the restaurant business and what meaning their bodies are ascribed. By interviewing 

five females about the restaurant envorioment seek to understand how their work life experience 

is affected by sexual harassment. Further more, what and how their conception of sexual 

harassment is expressed in their stories. Also seek to understand what function violence fufill 

in the workplace. With the help of poststructuralist theory on gender the essay explore how 

these women understand their being in the restaurant business. Throughtout the essay, gender 

hierarchies and norms are essential parts of the analysis in how these females assort the work 

and home life. Such as the heterosexual matrix becomes visible. In conclusion the five women 

find it hard to nagivate between what is seen as “okay” and not in relation to sexual harassment. 

They devolope different stratagies in how to handle sexual harassment, even though they might 

not see the situation as harassment. Within the restaurant business heterosexuality becomes the 

norm from which these women also operate regarding their everyday life. Through the female 

body they are embodying heterosexual norms and express heterosexuality. The meaning which 

is assorted to their bodies are heterosexuality but the “right” kind of sexuality.  

 

Keywords: sexual harassment, #metoo, respect, gender, sexuality, work, workplace, trade 

union, restaurant, norm, gender norm, gender hierarchies, work life 
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1. Inledning  

Bakgrund  

Men: i den här miljön utsätts vi regelbundet av förminskande kommentarer, sexuella anspelningar 

och övergrepp från gäster, kollegor och chefer. Vittnesmålen berättar om en utbredd machokultur, 

där övergrepp i olika grad är normaliserade. De målar upp en bild där vi utsätts från flera håll – 

av våra kollegor, chefer och av gäster. Vittnesmålen berättar också om en tystnadskultur: när vi 

uppmärksammar ansvariga på övergrepp får vi höra att vi ska bita ihop, att vi överdriver, att 

gästernas trakasserier är en naturlig del av verksamheten. Ingen berättar för oss om våra 

rättigheter, ingen informerar våra gäster, kollegor och chefer att deras beteende är fel. Ingen 

uppmuntrar oss att agera. (Hotellrevyn 2017)  

Det ovanstående citatet är taget från restaurangbranschens metoo-uppror som kom att kallas 

#vikokaröver. Under 2017 började metoo-debatten att florera efter att flertalet kvinnor i USA 

blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp av Harvey Weinstein. Det dröjde inte 

länge tills upproret togs upp i svenska sociala medier. Överallt dök me too upp för att belysa 

mörkertalet av hur många personer som egentligen blivit utsatta för någon form av sexuellt 

övergrepp. Rörelsen togs inte bara upp av privatpersoner, som i Facebookinlägg, utan lyftes 

inom diverse branscher med. Alla med sina egna uppror och hashtags. I restaurangbranschens 

uppror samlades nästan tvåtusen underskrivare som krävde förändring i deras yrkesgrupp (SVT 

2017).  

Restaurangbranschen är relativt känd för att vara en osäker arbetsmiljö. Branschen är präglad 

av obekväma arbetstider, stress och i viss utsträckning alkoholpåverkade gäster. Enligt LO:s 

rapport om facklig anslutning för 2018 var restaurang den bransch med lägst antal fackligt 

anslutna medlemmar. Siffran låg på trettioen procent (Larsson 2018). Funderingar väcktes inom 

mig om det går att se någon relation mellan sexuella trakasserier, en mansdominerad bransch 

och låg facklig anslutning. Kan vi utifrån kulturella föreställningar förstå hur 

restauranganställda ser på sin yrkesgrupp? Hur förstår vi sexuella trakasserier som sker på 

arbetsplatsen?  

Som nittonåring började jag jobba på en restaurang och har sedan dess arbetat på diverse kaféer. 

På nästan alla arbetsplatser som jag har jobbat på har det knappt ens pratats om facket eller 

facklig anslutning. Inte heller hur arbetsplatsen ställer sig emot sexism eller andra former av 

trakasserier. Därav kommer intresset för uppsatsen från egna erfarenheter av branschen. 
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Syfte och frågeställningar 

Med uppsatsen vill jag söka svar på vad för uppfattningar restauranganställda har om sitt yrke. 

Vad det är som anställda uppfattar som trakasserier och hur formar det ens arbetsliv? Syftet 

med uppsatsen är att begripliggöra och förstå fem kvinnors upplevelser och föreställningar om 

hur sexism och trakasserier yttrar sig på arbetsplatsen samt analysera vad för mening som 

tillskrivs deras kroppar i förhållande till deras yrkespositioner. För att besvara mitt syfte 

kommer jag utgå ifrån tre huvudfrågeställningar.  

1. Vad berättar informanterna om sina upplevelser av att arbeta i restaurangbranschen samt 

vilka föreställningar om trakasserier synliggörs i informanternas berättelser?  

2. Vilka typer av könskonstruktioner artikuleras i talet om deras yrkesroller samt i talet om 

(sexuella) trakasserier?  

3. Hur positionerar sig informanterna genom berättandet till Hotell- och restaurangfacket och 

vilka föreställningar har informanterna om facket? 

 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån ett övergripande poststrukturalistiskt perspektiv 

där genus blir ett analytiskt verktyg i de empiriska kapitlen. Inom etnologi används 

poststrukturalism för att dekonstruera texter. Det kan både vara skriftliga och muntliga. 

Dekonstruktioner syftar då ofta till att synliggöra meningsförskjutningar. Med 

poststrukturalism blir det möjligt att synliggöra var olika meningar skapas och var de får sin 

betydelse. Meningsförskjutningar bygger på tecken. Tecken syftar till det ord som associeras 

till ett objekt, exempelvis man. För att ett tecken ska få sin mening och ha någon reell betydelse 

kommer det ske ett så kallat ”spel”. Ordet (tecknet) man får sin betydelse i vad ”man” inte är. 

Meningsförskjutningar pågår i en oändlig kedjereaktion som hela tiden innebär att tecknet därav 

får sin betydelse någon annanstans (Derrida 1970: 2f; Gunnarsson Payne & Öhlander 2016: 

164ff).  

Poststrukturalism bidrar till att lösa upp fasta positioner och förstå var betydelsen av olika 

meningar hamnar. Hur skapas kvinna eller man i deltagarnas utsagor. Det används för att visa 

hur större övergripande mönster gör sig synliga i det empiriska materialet. Perspektivet 
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synliggör även olika subjektspositioner som deltagarna i uppsatsen förhåller sig till. Det är både 

på micro- och macronivå.  

Med utgångspunkt i Yvonne Hirdman och Judith Butlers teorier om genus och kön används 

deras genusperspektiv för att förstå hur genus gör sig verksamt i informanternas tillvarelse. 

Deras perspektiv används i analysen av hur maskulinitet och femininet skapas och upprätthålls 

i restaurangbranschen. Yvonne Hirdmans tankar om ”genussystemet” begripliggör deltagarnas 

utsagor om sina upplevelser i branschen.   

Genussystemet ska förstås som socialt och kulturellt skapat. Det utgår ifrån diverse 

föreställningar, antaganden, fenomen och förväntningar om det relationella förhållandet mellan 

könen. Det vill säga olika logiker och praktiker som möjliggör för systemets varande. Det är 

uppbyggt av två logiker; isärhållandet samt hierarkin av könen. Den isärhållande logiken är 

dikotomin av kvinnligt och manligt. Enligt systemet får inte könen blandas och måste verka 

som varandras motsatser. Den andra logiken ser till den hierarkiska ordningen av könen. I 

hierarkin etableras manligt som norm. Dessa två logiker begripliggör den över- och 

underordning som skapas i samhället mellan könen (Hirdman 1988: 51f).  

Systemet skapar ett ordningsmönster i en värld som annars kan anses vara kaotisk. Det innebär 

dock inte att systemet ska accepteras helt utan att ifrågasättas. Hirdman menar att systemet med 

dess ordning, logiker och praktiker måste utmanas eftersom annars riskerar forskare att 

reproducera dikotomin av könen som manliga och kvinnliga (Hirdman 1988: 49ff). Det är ett 

lämpligt analytiskt verktyg när könsroller inom de olika positionerna i restaurangbranschen 

analyseras och begripliggörs. Systemet hjälper oss förstå hur maktordningen mellan könen 

skapas i restaurangmiljön.   

För att systemet ska fungera i praktiken förklarar Hirdman att det utgår ifrån ”genuskontraktet”. 

Det är genom kontraktet mellan könen som det går att förstå hur genussystemet gör sig verksamt 

i samhället och i informanternas tillvarelse. Genuskontraktet är ett abstrakt kontrakt, det vill 

säga att det inte syns men det skapas i handlingar. Dess yttringar är således ytterst konkreta. 

Detta sker på tre olika nivåer, genom kulturell överlagring, social integration samt socialisering. 

Vi gestaltar då könen genom redskap, hur människor interagerar med varandra och så vidare. 

Genom isärhållandet av könen skapar vi och reproducerar föreställningar om arbetsfördelning. 

Vad som anses vara kvinnligt och manligt. Den fysiska reproduktionsfunktionen som tillskrivs 

det kvinnliga könet kommer således tillskriva henne en omhändertagande position (Hirdman 
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1988: 49ff). Genussystemet upprätthålls genom att människan gör handlingar som baseras på 

kontraktet. ”Könens” egenskaper baseras på föreställningar om biologiska funktioner.  

Judith Butler (2004) skriver i Undoing Gender om hur man och kvinna som binära oppositioner 

bygger på hegemoniska diskurser om genus och kön. När vi talar om kön som biologiska utgår 

det ifrån en hegemonisk diskurs om vad det innebär att vara ”kvinna” eller ”man”. Egenskaper 

avgör huruvida du ”är” det ena eller det andra. Även om en själv inte följer den angivna matrisen 

för hur genus ska gestaltas förhåller sig individen ändå till den föreskrivna matrisen. En person 

som uppfattas som inte helt maskulin eller helt feminin tvingas likväl förhålla sig till de binära 

oppositionerna. Det är genom performativa handlingar som ”genuset” kan upprätthållas (Butler 

2004: 41ff, 48). När en ”kvinna” bär kvinnligt kodade kläder förkroppsligar hon ”rätt” genus 

med ”rätt” kön. I analysen är det en väsentlig del i hur deltagarna förkroppsligar ”rätt” genus 

och ”rätt” kön genom olika handlingar.  

Judith Butlers tankar om heteronormativitet och den heterosexuella matrisen används i 

uppsatsen för att förstå hur informanterna agerar under vissa omständigheter. I Butlers (1990) 

verk Gender Trouble i andra kapitlet förklarar Butler hur den heterosexuella matrisen skapas. 

Matrisen är skapad utifrån en hegemonisk diskurs om kön, genus och sexualitet. Det vill säga 

att en man ska ha maskulint kodade egenskaper som iscensätts i en då ”manlig” kropp. 

”Mannen” ska känna åtrå inför det så kallade motsatta könet ”kvinna”. Detsamma gäller för en 

kvinna att ha egenskaper som är feminint kodade, iscensätta de och känna åtrå för mannen. 

Genom att rätta sig efter matrisen framstår heterosexualitet som ett naturligt tillstånd. Därmed 

kommer kön och genus som rättar sig efter den föreskrivna matrisen att upplevas som naturliga 

också. Heterosexuella relationer anses vara det normativa. Det betyder att alla relationer som 

uppstår utgår ifrån heteronormativa förhållanden kring synen på kön, genus och sexualitet 

(Butler 1990). 

”Norm” kan ses som socialt och kulturellt oskrivna regler kring hur individer ska agera eller 

interagera med sin omgivning. Hur en ska klä sig, tala, vilken sexuell läggning en bör ha och 

så vidare. Genom normsystemet förväntas ett kön uppföra sig utifrån vad personens genus anses 

vara. Diskurser om genus har en normerande och naturaliserande funktion om hur vi ser på vad 

som är kvinnligt eller manligt (Butler 2004: 50ff). Vad är det för egenskaper vi tillskriver 

personer som vi tycker oss anse vara en man? Är det acceptabelt eller rent av förväntat av 

manliga kockar att bete sig aggressivt eftersom de är män? Butlers syn på hur egenskaper 

kopplas till könet ger en breddare analys av hur trakasserier och våld accepteras i 

restaurangbranschen.  
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I uppsatsen används norm som ett vägledande begrepp för att förstå hur deltagarna agerar. 

Utifrån kulturella föreställningar om vad som ses som normativt kring genus och kön.  Likt 

Judith Butler ser jag inte att det är biologiska och fysiologiska egenskaper som skapar stabila 

kön och genus. Det är hur de tillskrivs mening till yttre attribut som är det intressanta. Genus är 

inte stabila utan konstant i förändring. Därav vill jag argumentera för att kön och genus är 

föränderliga, relationella och situationella begrepp. Normer kring genus och kön förändras och 

är därav mångfacetterade begrepp.  

En av poststrukturalismens främsta tänkare är Michel Foucault. Vars tankar kring makt haft 

stort inflytande inom etnologi. Även om Foucault inte tillkänna gav sig till poststrukturalism är 

hans tankar centrala i teoribildningen. Enligt Foucault ska inte makt bara ses som repressivt 

utan bör även ses som produktiv. Med det menade han att makt producerar sanningar, normer 

och en verklighet. Han såg på makt som något positivt med eftersom det kan bidra med att ändra 

vad som anses vara kulturellt gångbart. Makt är inte heller en egenskap som någon har. Det 

existerar i relation mellan individer och grupper. Det är något som utövas (Foucault 1998: 94ff).  

En annan dimension som Foucault tar upp är att där det finns makt finns det alltid motstånd. 

Motståndet kan ta sig an olika former. Det kan vara medvetet, omedvetet, nödvändigt, spontant, 

våldsamt, omedgörligt, kompromissvilligt och så vidare. Det han menar är att ett 

maktförhållande aldrig består av att ena parten är i total dominans (Foucault 1998: 95f). Makt 

bidrar till att skapa normer om kunskap och vetande som sedan skapar olika maktförhållanden. 

Med hjälp av hans maktperspektiv vill jag söka svar på hur informanterna upplever olika former 

av makt på micronivå. Hur maktförhållanden inom restaurangbranschen yttrar sig genom 

könshierarkier samt yrkesrollshierarkier. När sker det ”maktspel” och utövar deltagarna i 

uppsatsen motstånd medvetet eller inte? Foucaults maktperspektiv begripliggör hur 

övergripande könsstrukturer i relation till makt kan sippra ner i individers ageranden.  

För att förstå varför informanterna agerar som de gör under en del ekonomiska omständigheter 

använder jag mig av Vivek Chibbers tankar om kultur och ekonomiska förhållanden. Chibber 

(2017) menar att kulturforskaren måste ta hänsyn till att individer agerar inom större 

ekonomiska system, främst det kapitalistiska systemet. På grund av en persons position i olika 

ekonomiska processer kommer individen att agera på vissa sätt. Lika så är det ekonomiska 

systemet beroende av kulturella föreställningar som råder i olika samhällen. Därför bör inte 

forskare studera kultur som oberoende av ekonomi och vice versa. Arbetsförhållanden i det 

kapitalistiska systemet utgår ifrån att arbetstagaren, utan egna tillgångar, är i beroendeställning 

gentemot arbetsgivaren. Det grundar sig i en osäker ställning från arbetstagarens sida. Arbetaren 
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har heller ett lågavlönat jobb än inget alls. Det finns ett ekonomiskt maktförhållande mellan 

parterna (Chibber 2017). Därför får ekonomin en betydelse för individers val och möjligheter 

att göra motstånd, förändra eller upprätthålla könsmaktsnormer. Med hjälp av hans tankar ger 

det ytterligare en dimension i analysen om informanternas förhållande som arbetstagare. 

 

Respekt 

Begreppet respekt verkar sällan som ett analytiskt begrepp utan snarare med en vedertagen 

universell förståelse. David Gunnarsson (2016) skriver i sin avhandling om respekt och religion 

där han använder det som ett emiskt samt analytiskt begrepp. Det vill säga att det finns en 

förståelse inom gruppen eller samhället vad som menas med begreppet (Pripp 2011: 82). I 

uppsatsen förekommer begreppet både med en emisk förståelse utifrån hur informanterna själva 

använder sig av respekt samt som ett analytiskt begrepp. Med respekt som analytiskt verktyg 

möjliggör det förståelsen av hur deltagarna i uppsatsen förhåller sig till fenomenet. Hur det 

utövas, hur en får och hur en använder respekt. I uppsatsen använder jag respekt utifrån 

Gunnarssons förklaringsmodell av begreppet.  

Gunnarsson förklarar respekt i tre nivåer utifrån Richard Sennetts problematiserande av 

begreppet ur ett samhälleligt perspektiv. Respekt nås via självutveckling, självförsörjning och 

genom att hjälpa och ge tillbaka till samhället. Gunnarsson poängterar Sennetts tankar om hur 

ömsesidig respekt är ett samhällsideal i välfärdssamhället. Dessutom beskriver han hur respekt 

kan förstärka ojämlikheten i samhället. Respekt tar sig uttryck i handlingar och legitimerar 

hierarkier i samhället (Gunnarsson 2016: 149ff). Han fortsätter med att förklara hur Sennett 

beskriver välgörenhet som respektlöst. Det kan förstås som att välgörenhet utger sig för att vara 

en gåva som en inte behöver ge tillbaka till. Det bryter då ömsesidigheten i respekt eftersom 

det grundar sig i ett givande och tagande. Där respekt finns måste det komma från båda hållen 

(Gunnarsson 2016: 150). Respekt ska därav ses i mening av att det är en form av handlande där 

det är ett givande och tagande men som baseras på social ojämlikhet. Respekt förekommer som 

frivilliga eller ofrivilliga handlingar.   
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Forskningssammanhang  

Inom etnologiämnet finns en mängd olika studier om sexuellt våld samt om 

arbetslivserfarenheter. Arbetslivserfarenheter är en populär inriktning för etnologer och 

anknyter delvis till ämnets historia som dåtida folklivsforskare. Forskning om arbetslivet inom 

svensk etnologi har tagit sig an i olika former. Om skogsarbetare i norra Sverige till 

fabriksarbetare, lastbilschaufförer eller företagare i Södertälje.  

Bland studier om sexuellt våld återfinns bland annat etnologen Simon Ekströms (2002) 

avhandling Trovärdighet och ovärdighet som handlar om våldtäktsbrott i Stockholm mellan 

1946–1950. Vem ansåg som trovärdig och hur yttrade sig rätt typ av femininitet för att anses 

vara trovärdig. Kulturella föreställningar om vem det är som blir utsatt och vem som utsätter 

någon för våldsbrott. Etnologerna Gabriella Nilsson och Inger Lövkronas (2015) bok Våldets 

kön angriper hur våld verkar som kulturella föreställningar i samhället. Hur det i vissa fall ses 

som att våld har en ”funktion”. Författarna undersöker våldshandlingar som inlärt beteende. 

Med hjälp och inspiration från Våldets kön söker jag förståelse i hur våld yttrar sig i olika 

former.  En studie som närmar sig yrkeslivet och trakasserier är etnologen Gabriella Nilssons 

(2017) artikel ”Balls Enough” om hur manlighet eller en viss typ av manlighet konstrueras i 

restaurangkök bland kockar. Förvisso baseras hennes material i undersökningen på en säsong 

av kändiskocken Gordon Ramsays realityserie Hell´s Kitchen. Artikeln lyckas likväl belysa hur 

en förvrängd version av verkligheten speglas i Ramsays beteende och försök till formandet av 

manlighet, genom att använda sig av trakasserier.  

Etnologen Bo Nilsson (1999) skriver i Maskulinitet om hur genus fungerar som en uppdelning 

av världen mellan två kön utifrån sociala och kulturella förhållanden. Nilsson påpekar hur han 

inte ämnar förneka biologiska skillnader mellan könen men att det inte påverkar att genus kan 

variera. Det är en intressant poäng han lägger fram gällande fysiologiska skillnader mellan så 

kallade män och kvinnor. Hur yttre attribut skapar förutsättningar för att reproducera bilden av 

”..att det finns två grupper av människor som är jämförbara.”. Likt Nilsson kommer kön och 

genus ses som två begrepp med funktion av att förklara hur människor agerar utifrån 

föreställningar kring vad som är kvinna och man. Hur egenskaper appliceras på ett (biologiskt) 

kön. Eftersom denna könsuppdelning existerar och är beroende av reproduktionen av 

heterosexualitet (Nilsson 1999: 30ff).  

Vad som tycks saknas inom svensk etnologi är forskning som förenar arbetsliv och våld. Denna 

uppsats ämnar fylla ett forskningstomrum mellan sexuellt våld/trakasserier och yrkeslivet. 
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Metod och material  

Uppsatsens empiriska material är baserat på fem semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i 

uppsatsen är alla kvinnor som arbetar inom restaurangbranschen, i någon mån. Bland dessa var 

informanterna mellan tjugotre till trettiotvå år. Intervjuerna skedde i personliga möten där alla 

var i olika kafémiljöer. Jag fick kontakt med informanterna via Facebook-gruppen #vikokaröver 

som är en sluten grupp för personer som arbetar inom restaurangbranschen. Eftersom 

#vikokaröver är en sluten Facebook-grupp ville jag behandla den med extra känslighet. 

Speciellt eftersom gruppen grundar sig i upplevelser av sexuella trakasserier. Därav kontaktade 

jag administratörerna för sidan. I ett meddelande förklarade jag syftet med uppsatsen och varför 

jag ville publicera ett inlägg i gruppen. Inlägget blev godkänt och jag skrev ut att jag eftersökte 

personer att intervjua till en uppsats. Skrev även kortfattat vad uppsatsen skulle handla om (jfr 

Silow Kallenberg et al 2017: 26f). Gruppen användes endast i syftet att komma i kontakt med 

personer från restaurangbranschen.  

Bland annat hjälpte en deltagare (Klara) till genom att skapa en chattgrupp där jag var en av 

deltagarna.  Klara la till personer i chattgruppen som hon trodde kunde vara intresserade av att 

bli intervjuade till uppsatsen. Självklart var det en fördel för mig att Klara skapade en grupp 

och la till mig i den. Det gav bättre förutsättningar att få tillgång till informanter. Däremot finns 

det problematik med att det skapades en specifik grupp för ändamålet. Hade personerna i 

gruppen varit lika tillmötesgående om att bli intervjuade om Klara inte hade skapat gruppen?  

Likt det Silow Kallenberg med flera diskuterar vävdes det forskande och det privata in i samma 

persona. Det var min privata Facebookprofil men samtidigt skulle jag agera med dessa personer 

på ett professionellt plan också. Däremot valde jag att efter visat intresse från en person skriva 

till den personen privat. Med anledning av att låta personen få ställa frågor och också se om 

personen ville vara delaktig i uppsatsen (jfr Silow Kallenberg et al 2017: 33f). Tre av fem 

deltagare var med i gruppchatten. En deltagare fick jag direktkontakt med via #vikokaröver. 

Hon hänvisade mig till hennes syster som också är med i uppsatsen.  

I Facebook-gruppen #vikokaröver var intresset stort från flera håll om att vilja delta i uppsatsen. 

På grund av tidsbegränsningar gjordes geografiska avgränsningar som avgjorde hur urvalet till 

uppsatsen blev. Eftersom det är mer fördelaktigt att intervjua i personliga möten än via telefon 

var det en av anledningarna till den geografiska avgränsningen. Andra avgränsningar har också 

varit ålder. Det skulle definitivt vara en möjlighet att intervjua personer i både yngre och äldre 

åldrar. Däremot var flertalet som visade intresset för uppsatsen i yngre ålder. Det kan dels bero 
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på vilket forum som jag skrev ut inlägget i. Jag valde att inte intervjua personer som var under 

tjugo år eftersom de kan sakna längre erfarenhet från branschen. Det betyder inte att personer 

under tjugo år inte kan ha blivit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen. Avgränsningen i ålder 

berodde mer på att jag ville intervjua personer med längre erfarenhet i restaurangbranschen.  

Den metod som användes i insamlandet av det empiriska materialet är intervju. En 

intervjusituation är ett specifikt samtalsforum vari de inblandade parterna är införstådda i 

samtalets syfte. Inom etnologi är intervju mer än bara en fråga-på-svarssituation. Det handlar 

om att vilja gå djupare och förstå vardagsmänniskans inre. Vad för tankar, föreställningar och 

normer förmedlas i samtalet. Den som intervjuar bör vara medveten om att det kan framträda 

en tredje närvarande. Informanten kan dela med sig eller välja att inte dela med sig av saker på 

grund av en ”osynlig publik” (Fägerborg 2011: 88ff). Den tredje närvaron kunde jag själv känna 

av under vissa delar av intervjuerna. Deltagarna var medvetna om att inspirationen till uppsatsen 

kommer från metoo-debatten talade de själva ibland utifrån en förväntan. De kunde koppla 

tillbaka till metoo utan att jag lyfte upp ämnet. Det kan bero på att de kände en förväntan att 

själva ta upp delar av den debatten eftersom uppsatsen handlar om sexuella trakasserier (jfr 

Pripp 2011: 65ff).  

Jag befann mig i ett läge av ”outsider”/”insider” position. Mina erfarenheter från att ha arbetat 

i branschen gav förförståelse för exempelvis jargong eller branschspråket. Andra faktorer som 

gav en insiderposition var likhet i ålder samt upplevelsen av könstillhörighet. Under vissa delar 

av intervjuerna talade deltagarna i anspråk av ”vi kvinnor”. Det fanns en föreställning om att vi 

skulle tillhöra samma grupp på grund av genus och kön. Även om det till viss del inte helt och 

hållet stämmer. Det fanns förväntningar att vi tillhörde en kollektiv upplevelse av vad det 

innebär att vara ”kvinna”. Samtidigt befann jag mig på utsidan genom att agera med deltagarna 

från ett forskningsläge (Fägerborg 2011: 92ff). Under intervjusituationerna var jag främst där i 

syfte av att skapa kunskap om ämnet. Även om jag delar en del likheter med deltagarna i 

uppsatsen måste jag vara medveten om mitt tänkande. I uppsatsen är jag medskapare till det 

empiriska materialet. Det är genom mina val av intervjuutdrag, transkriberingar och tolkningar 

som materialet ”blivit till” (jfr Lundell 2014: 40ff).  

Inom etnologi börjar analysarbetet redan vid intervjutillfället. En väsentlig del i själva 

uppsatsskrivandet är efterhandsarbetet av det empiriska materialet. Transkribering av intervjuer 

är en således lika analytisk del som själva skrivandet av analysen. Redan då börjar en resonera 

och dela upp materialet i olika biståndsdelar. För egen del började det analytiska uppdelandet 

redan under transkriberingsfasen. Jag lyssnade igenom intervjuerna och valde ut de delar som 
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kändes mest relevanta. I vissa fall är delarna direkt kopplade till frågor som ställdes. I andra fall 

satt deltagaren och resonerade själv. Eller tänkte högt för sig själv med mig som en tyst 

åskådare. Efter att transkriberingsarbetet var klart delade jag upp intervjuutdragen i olika 

dokument som var kopplade till de tre frågeställningarna samt ett dokument med ”övriga” 

intressanta tankar, resonemang eller svar. Målet med transkriberingarna har varit att försöka 

vara så nära som möjligt informanternas eget talspråk. Det måste självklart vara förståeligt i 

skrift men det finns en önskan att de själva ska känna igen sig i skriftspråket med. Det har även 

gett en intressant analytisk insikt i vad deltagarna själva väljer för ord i deras berättande 

(Fägerborg 2011: 107f; Klein 1990: 41, 43ff). Däremot har det inte lagts en större analytiskt 

arbete vid olika betoningar i deras berättande.  

Intervjuerna blev mellan femtio och hundra minuter långa. Informanterna arbetar alla 

fortfarande inom branschen dock är Sara mammaledig för tillfället. Sara är trettiotvå år och 

arbetar som restaurangchef, hon är utbildad till både bartender och restaurangchef. Hon har 

ungefär sjutton års erfarenhet från branschen. Det första jobbet hon fick var som femtonåring 

på McDonalds. Sara är uppvuxen i en mindre svensk stad. Hennes syster Beatrice är också en 

av deltagarna i uppsatsen, det var Sara som hänvisade mig till henne. Beatrice, som är tjugofem 

år idag, började jobba som tolvåring inom branschen och arbetade då som diskplockare. I 

dagsläget är hon biträdande restaurangchef. Beatrice och Sara är de två som inte har någon 

större erfarenhet av att arbeta i kök vilket de tre andra deltagarna har.  

Klara är tjugosex år och studerar på högskola för tillfället men arbetar fortfarande kvar i kök 

för att få in extra pengar. Efter gymnasiet gick hon en ettårig utbildning för att bli kock, sedan 

dess har hon arbetat i diverse kök i Stockholm. Genom henne fick jag kontakt med Samantha 

och Victoria. Båda två har gått en treårig högskoleutbildning för att bli kock. Victoria och 

Samantha har båda arbetat inom branschen innan men kände att de ville ha en utbildning i 

ryggen. Victoria är tjugonio år och har arbetat större delen av sitt liv i restaurangbranschen. 

Samantha är tjugotre år och har både arbetat i kök i Sverige så väl som utomlands.  

I uppsatsens intervjuutdrag kommer det förekomma en del grovt språk. Jag vill argumentera för 

att användningen av ord som jävlar, shit, fan, och andra typer av svordomar eller nedsättande 

ord har betydelse i informanternas berättelser. Ord som fan kan belysa ilska eller irritation samt 

lycka som informanterna känt angående händelser eller situationer. Bitterfitta förekommer för 

att förstå vad för ord som används av andra personer för att ”beskriva” informanterna. Därav 

anser jag det vara viktigt för att få en förståelse för hur vi talar om oss själva och om andra. 
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Vem är det som kallas bitterfitta och varför? Med hjälp av dessa begrepp når vi kunskap om 

känslor och föreställningar om tillvaron (jfr Fägerborg 2011: 96ff).  

Inför arbetet med uppsatsen gick jag in med föreställningen om att deltagarna skulle själva vara 

helt medvetna om vilka olika former av trakasserier de upplevt. Det fanns en inre föreställning 

om att alla skulle ha upplevt det som anses vara det grövsta. Därav förberedde jag mig själv 

genom att läsa några vittnesmål från metoo-upproret. En del handlade om att ha blivit tafsad 

på, både på arbetsplatsen och utanför. En del vittnesmål handlade om våldtäkter. Eftersom alla 

informanterna i uppsatsen är med i #vikokaröver-gruppen fanns det tankar om att de skulle 

blivit utsatta för sexuella trakasserier i relation till deras yrkesgrupp. Med det sagt har jag ingen 

kunskap om huruvida informanterna har blivit utsatt för sexuella trakasserier utanför 

arbetsplatsen. I uppsatsen ligger fokuset vid trakasserier som är direkt kopplade till deras 

yrkesroller.  

Det förekommer begrepp som ”köket”, ”servisen”, ”golvet” och andra emiska begrepp. Dessa 

begrepp samt respekt används av deltagarna själva. ”Köket” eller ”servisen” är en fysisk miljö 

men innebär dessutom en subjektsposition i restaurangmiljön. ”Gamla skolan” används av 

informanterna som syftar till kockar som blivit klassiskt skolade. Det betyder att de har antingen 

gått en kockutbildning eller tränats upp av andra klassiskt tränade kockar. Inom den ”Gamla 

skolan” använts trakasserier i upplärningsprocessen i köket.  

Under intervjuerna lät jag informanterna själva välja om de ville förklara vad det innebar med 

dem olika positionerna. Vissa av de valde att ge längre förklararingar eller ingen alls. 

Anledningen kan bero på att informanterna själva var medvetna om att jag har erfarenheter från 

restaurangbranschen. Därav har jag en förförståelse till vad restaurangbegreppen betyder eller 

innebär.  

 

Disposition  

I uppsatsens empiriska kapitel ”Men efter metoo blev folk försiktiga, tror jag.” kommer 

informanternas föreställningar om trakasserier samt deras upplevelser av restaurangbranschen 

att analyseras. Ett centralt begrepp kommer vara respekt, det behandlas som ett emiskt samt 

analytiskt begrepp. Den normativa synen bland deltagarna kring vad som räknas som trakasseri 

analyseras utifrån det empiriska materialet. I det andra empiriska kapitlet ”Ja det var ju 

klädseln, det var ju inte jag.” analyseras de könskonstruktioner som formas på arbetsplatserna. 
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Vad för roll som heterosexualitet har inom restaurangbranschen och hur den yttrar sig. Med 

hjälp av Judith Butlers tankar om den heterosexuella matrisen samt heteronormativitet ämnar 

kapitlet till att synliggöra dessa förhållanden. I det tredje empiriska kapitlet ”Har din 

arbetsplats kollektivavtal?” diskuteras deltagarna i studiens föreställningar om facket. Vad de 

har för strategier och vilka förhållningssätt som framkommer i deras berättelser om fackliga 

frågor. Ur vems perspektiv framträder facket. Det sista kapitlet i uppsatsen Avslutande 

diskussion diskuteras uppsatsens olika empiriska kapitel i förhållande till syftet och 

frågeställningarna.  

 

2. ”Men efter metoo blev folk försiktiga, tror jag.”  

 

I det kommande kapitlet kommer informanternas upplevelser av att arbeta i 

restaurangbranschen att analyseras. Vad är det informanterna faktiskt berättar om sitt yrke. Hur 

positionerar de sig gentemot olika former av trakasserier. Vad är den normativa synen kring 

trakasserier som förekommer i deras intervjuer.  

Gemensamt i intervjuerna när frågan om deras upplevelse av metoo och om upproret haft en 

påverkan var det snarare att metoo upplevdes som ett sätt för manliga kollegor och chefer att 

bli mer försiktiga. Flera av informanterna berättade om hur det nu har börjat skojas om metoo-

upproret mestadels från manliga kollegor.  

Beatrice var vid tillfället för intervjun sjukskriven. Det var tristes att ”bara” sitta hemma och 

hon kände sig redo för att återgå till arbetet igen. Under större delen av sitt liv har hon arbetat 

inom branschen. I något år gjorde hon en avstickare och flyttade utomlands och utbildade sig 

till personlig tränare. Det var inte något som höll. Restaurangbranschen är där hon vill arbeta. 

Beatrice, som arbetat i branschen sedan hon var tolv år, berättar om hur hon upplevt skillnaden 

i branschen.  

Jag har svårt att säga om det var just metoo eller om det var att folk bara fick nog överlag. Både 

tjejer och killar, som sagt 2008 fick jag betalt svart. Men jag upplever nog att manliga chefer är 

mer försiktiga med vad de gör eller manliga kollegor. Eller fäller kommentarerna som ’nu får man 

passa sig så man inte blir metoo:ad.’ [med en ironisk röst]. Man blir bara trött. Men jag tycker 

definitivt branschen har utvecklats och bara blivit mycket bättre. Jag upplever framförallt att folk 
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vågar säga till, folk säger ’nej, jag ska inte jobba fjorton timmar utan rast’ eller ’ni kan inte dra en 

rast på mig för jag har inte suttit ner’. De senaste restaurangerna jag varit på har haft kvinnliga 

chefer vilket har lett till att jag inte upplevt…men jag minns ju att varenda arbetsplats fram tills 

typ 2014 så var det ju okej att säga ’men lilla sockerpullan vad fin du är idag’ eller ’vilken tight 

klänning du har på dig’. Ja jag skulle vilja säga att det är en skillnad men sen vet jag inte om det 

beror på metoo eller bara att folk har fått nog. Den yngre generationen har vuxit upp med att vi 

ska bli behandlade med rättvisa. Förr tog folk det som ’det är ett jobb, gör det bara’. /…/ Sen har 

jag rätt mycket skinn på näsan. Jag tar inte åt mig så mycket och jag säger ifrån. Men jag kommer 

ihåg, jag tror det här var när jag kom hem [från att ha bott utomlands]. Så jobbade jag 

[restaurangens namn] och då var det en gäst som slog till mig på röven och min chef som också 

var tjej hon tappade det ju. Det var en ganska högt uppsatt gäst och jag kände väl att jag inte visste 

vad jag skulle göra och hon tappade det totalt. Slängde ut honom och så fick han komma tillbaka 

dagen efter och be om ursäkt. Min manliga chef sa till mig att sådant inte får hända [att en gäst 

rör en anställd]. Det är väl en sak som jag känner att det kanske inte hade hänt för femton tjugo 

år sen. (Beatrice, 2019-11-19) 

Det är intressant hur Beatrice gör skillnad i sitt berättande mellan ”kvinnliga” och ”manliga” 

chefer. Deras beteenden uppfattas som olika och förhåller sig till olika könspositioner. Manliga 

chefer och kollegor uppfattas inte som lika förstående till metoo.  

Liknande utsagor återfinns i de andras berättelser om branschen. Samantha arbetar som kock 

och berättar hur hon upplever det i köket. Människor i allmänhet är mer försiktiga och 

eftertänksamma i det de säger och gör. De tänker till en extra gång berättar Samantha. Hon är 

utbildad kock men har arbetat utanför köket i servisen med. På sin nuvarande arbetsplats säger 

Samantha att hon trivs bra, mestadels för att det är ett blandat kök. Blandade arbetsplatser är 

något som deltagarna i uppsatsen upplever som mest önskvärt.   

Att människor har blivit försiktigare betyder inte att sexismen har försvunnit från 

arbetsplatserna. I stället för att det är en accepterad norm i branschen att trakassera anställda 

eller kollegor vittnar deltagarna om hur beteendet har förflyttats. Även om det fortfarande 

förekommer olämpligt beteende från medarbetare är det gästernas uppförande som ses som ett 

större problem. De flesta av informanterna ställer sig bakom att det upplevs som en värre 

situation när gäster tar sig friheter än när exempelvis (manliga) kollegor tar sig friheter.  

Vad som anses vara okej och inte okej är svårdefinierat enligt deltagarna. Gränsen mellan 

trakasserier är tvetydlig och i vissa fall ses det även som något abstrakt. Det är något som sker 

någon annan, någon annanstans. Det händer inte en själv. Det sker inte på en konkret nivå där 
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deltagarna själva tycks kunna definiera fullt ut vad som är trakasseri. Utan det sker på ett högre 

plan och ses som strukturellt därav blir gränsdragningarna otydliga.  

En puss på kinden från en kollega tas inte på samma allvar eftersom det är en vänskaplig 

relation. När gäster säger olämpliga kommentarer uppfattas det som någonting helt annat. Hur 

går det att förstå informanternas resonemang kring vem som kan bete sig på vilket sätt (jfr 

Ekström 2002: 30ff)1. Kulturella föreställningar om vem det är som gör övertramp på 

arbetsplatsen blir synligt i deras berättelser. Det är inte samma typ av relation mellan kollegor 

som med en gäst och en anställd.  

 

Vad är respekt och vem förtjänar det? 

Återkommande i detta kapitel, och i uppsatsen, kommer begreppet respekt att användas för att 

förstå hur informanterna reflekterar över egna ageranden och även ageranden bland dem i sin 

omgivning.   

Det är inte bara Beatrice som berättar om att hon har ”skinn på näsan, vågar säga ifrån eller inte 

tar någon skit” så att säga. Återkommande säger alla fem informanter att de har ”skinn på 

näsan”. Det blir tydligt i påståendet att det finns en föreställning om vem som får och vem som 

inte får respekt. För att förstå hur respekt gör sig synligt i restaurangmiljön bör en först se till 

hur verksamheten upplevs organisatoriskt. Deltagarna samstämmer om att det existerar en 

hierarkisk ordning i restaurangbranschen överlag, även om ordningen luckras upp mer med 

åren.  

Deltagarna berättar själva att det är den så kallade ”Gamla skolan” av kockar som satt upp 

normen för beteendet i köket som sedan sipprat ner i resten av restaurangmiljön. Etnologen 

Gabriella Nilsson (2013) skriver i sin artikel ”Balls Enough” om det accepterade våldet i köket 

som gestaltas i realityserien Hell´s Kitchen med kändiskocken Gordon Ramsay. Våldet som 

gestaltas i serien är till för att de tävlande kockarna ska lära sig hur en man ska vara i köket. 

Våldet behöver inte bara innebära fysiska våldshandlingar utan det kan förekommer som 

psykiskt våld.  

 
1 Ekström (2002) för en diskussion om hur synen på vad som anses vara våldtäktsbrott har förändrats. När i 
tiden har en våldtäkt setts som en våldtäkt. Det har funnits förmildrande omständigheter som friat personen 
som genomfört brottet. Exempelvis om personerna i fråga haft intima relationer sedan innan. Brottet förstås ur 
olika kulturella föreställningar. Det påverkar hur vi ser på brottet idag.   
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Våld brukar förknippas med en handling av en fysisk karaktär som ger fysiska konsekvenser. 

Det kan vara blåmärken, brutna ben eller sprucken läpp för att nämna några. Andra former kan 

vara psykiskt våld som kan användas för att terrorisera den våldsutsatta. Det finns den sexuella 

aspekten av våld, där sexuella handlingar och våld bindssamman (Nilsson & Lövkrona 2015: 

36f, 52ff). I uppsatsen räknas trakasserier in under begreppet våld eftersom det kan ta en 

psykologisk karaktär där den som blir utsatt känner tvång, medvetet eller omedvetet. Att förstå 

hur våld har använts för att fylla en slags ”funktion” i uppfostran av kockar från generationen 

”Gamla skolan” kan det förklara hur det sedan sipprat ner i resterande skikt inom 

restaurangbranschen.  

Kockarna fostras till att uppnå en typ av manlighet som eftersträvas i köket. Som endast nås via 

ett våld med så kallat funktion. Nilsson förklarar strukturen av restauranger utifrån en hierarkisk 

ordning (2013: 653f) som liknas vid den som informanterna i uppsatsen förklarar. Däremot 

motsätter de sig den här ordningen till viss del. Beatrice, Klara och Sara menar på att det är 

förlegat hur de olika positionerna i verksamheten ställs mot varandra och skapar en 

maktordning. Maktordningen behöver inte nödvändigtvis alltid ställa kvinnliga och manliga 

kodade personer som över- och underordnade. Ibland är det mer beroende av platsen i 

verksamhetens hierarki. Däremot interagerar dessa två hierarkier med varandra i 

restaurangmiljön.  

 Genom att förkroppsliga egenskaper som anses vara manligt kodade erhåller informanterna 

respekt från sina medarbetare. Att kunna ta skämt, skoja med på en grövre nivå men även stå 

emot och utkräva respekt kan informanterna ses som aktiva aktörer. Det är en position som 

under lång tid förknippats som manlig (jfr Hirdman 1988: 55ff). 

Klara berättar om hur hierarkin visar sig i köksmiljön. ”Köket” som position ställs mot dem i 

”servisen”. Det skulle kunna bero på att kockyrket traditionellt har setts som ett mansyrke 

medan flertalet kvinnor arbetar i servisen. Klara har arbetat i branschen sedan flera år tillbaka. 

Idag är hennes främsta sysselsättning att studera men hon extra jobbar fortfarande som kock. 

Det är inte så att hon kanske helt och hållet vill lämna branschen. Utan på grund av att det går 

så långsamt med organisatoriska förändringar har det pushat henne att lämna.  

Inom kockyrket eller jag har inte riktigt upplevt någonting. Jag vet inte om det är för att jag som 

sagt har skinn på näsan och vågar stå emot och säga ifrån. Det blir en slags integritet inom 

kockvärlden, vi skyddar våra egna på något viss. Man rör inte sina kollegor men servisen är fair 

game. Vilket inte gör saken bättre. (Klara, 2019-11-12) 
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Klaras kommentar visar hur kockar ställer sig bakom varandra och skyddar de inom samma 

position. Servisen ses som en position som inte har samma ”värde”, de anses vara ”fair game”. 

Kockarna förhåller sig till den egna positionen inom hierarkin och ”rör inte sina kollegor”. Är 

det därför det legitimeras att gå på kollegor som jobbar i servisen? Kan det vara enklare att 

hävda sin position gentemot någon som anses vara ”under” en i hierarkin? Däremot påpekar 

Sara och Beatrice hur kollegor är mindre benägna att ”gå på de” på grund av deras attityder. 

Båda försöker göra ett slags motstånd gentemot den rådande hierarkin på arbetsplatsen. 

Gällande både könshierarkin och yrkesrollshierarkin (jfr Butler 2004: 42; jfr Nilsson 2013: 

656f). Det kan vara ett omedvetet motstånd men det synliggör olika maktpositioner inom 

hierarkin. De är ”över” andra i samma yrkesposition men å andra sidan är de ”under” sina 

manliga kollegor i könshierarkin.  

Inom kockyrket skulle det kunna ses som en ”nödvändighet” att använda våld för att fostra och 

utkräva respekt. Den normativa maskuliniteten kan legitimera våldshandlingar eftersom 

samhällsstrukturer har begärt män av att kunna förmå sig att utöva våldshandlingar. Kockarnas 

manliga identiteter i köket kan legitimeras eftersom våldet har en ”funktion”. Även om våld har 

negativa konsekvenser vävs det samman med positiva egenskaper som förknippas som manliga, 

orädd, styrka och så vidare. Dessutom ger våldet en känsla av att få respekt och inge fruktan 

(Nilsson & Lövkrona 2015: 71f, 80ff).  

Att få respekt tycks vara något som är viktigt i köket bland kockarna. När kockar från ”Gamla 

skolan” försöker iscensätta manlighet är det den våldsutövande manligheten som iscensätts. 

Den som utkräver respekt genom våld. Det är genom konstruktionen av legitimerat våld som 

de kan hävda sin plats i köket. Det har varit accepterat med gormande, kastande av olika objekt 

och fysiskt våld. Däremot ses det som mindre grova handlingar med gormande och kastande av 

objekt (jfr Nilsson 2013: 649ff). 

Respekten kommer från en gestaltning av en typ av manlighet som har varit eftersträvsam inom 

branschen. Informanterna själva anser inte att de blivit utsatta för lika grova händelser som 

andra i yrket.  Däremot berättar de om hur personal samt gäster tar sig friheter. Sara resonerar 

kring hur hennes tid i branschen har präglats av ”locker room talk” och hur det har varit 

accepterat. Det har pratats om sex och både kollegor och gäster har gjort obscena gester. Hon 

resonerar kring så att det har varit okej eftersom jargongen alltid har varit på det sättet. Sara 

beskriver sig själv som att alltid ha varit en pojkflicka och har därav härdats av ”grabbsnack”. 

Victoria berättar om hur hennes arbetsliv har varit präglad av osäkra anställningar och för det 
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mesta bara arbetat med män. Men hon har alltid blivit respekterad. Det förklarar hon är på grund 

av att hon kan säga ifrån.  

Hon sänker rösten när vi sitter och pratar och berättar att kaféet vi är på har inget kollektivavtal. 

När hon var yngre brukade hon arbeta där. Hennes förra arbetsplats hade också dåliga avtal och 

det var en stressig miljö. För det mesta arbetade hon själv i köket. Vidare berättar hon om en 

före detta chef. Det var ett specifikt tillfälle som hon mindes hans agerande väl, under ett så 

kallat provjobb. Han är också kock och under stressade situationer förklarade Victoria att han 

agerar utåt. Slamrar, ställer sig bakom en och kunde nästintill skrika på personalen. Efter 

arbetspassets slut sa hon till honom att aldrig bete sig så igen. Han ursäktade sig och skulle inte 

göra om det. Victoria fortsatte med att berätta hur det inte höll särskilt länge innan han började 

bete sig på samma sätt igen under stressiga situationer. Till slut fick Victoria nog och började 

använda sig av ett sätt att mildra chefens agerande under stress. Hon köpte med sig godis för 

att lugna ner honom under stressen. 

Även om hennes före detta chef inte medvetet betedde sig på det sättet och inte heller att 

Victoria direkt uppfattade det som en form av trakasseri så legitimerades hans handlingar. 

Victoria måste anpassa sitt beteende efter chefens agerande under stress. Det tar sig form i ett 

accepterat våldsutövande. Det bör även problematiseras hur chefens beteende ursäktas som 

icke-våld. Det finns kulturella föreställningar om hur våld yttrar sig och för att det ska 

accepteras som ”riktigt” våld förskjuts det till ”sjuka” individer. Victoria säger själv att han 

egentligen är en bra person men när han blir stressad visar sig det här beteendet. Det förklaras 

med hjälp av yttre omständigheter som han själv inte kan rå för. Den våldsutsatta tvingas förstå 

och agera utifrån våldsutövarens verklighet. Det sker en normaliseringsprocess i våldsrelationer 

där våldet blir det ”normala”. Denna process brukar användas för att förklara våld i så kallade 

nära kärleksrelationer. Däremot begripliggör denna normaliseringsprocess hur Victoria och 

hennes före detta chef förhöll sig till varandra. Victoria ursäktar och förmildrar hans agerande 

något som är vanligt förekommande i våldsrelationer (jfr Nilsson & Lövkrona 2015: 51–62, 

77ff). 

Klara tar en stund att fundera kring det accepterade våldsutövandet i köket. Det är ett beteende 

som en måste frikoppla sig från om en ska kunna jobba i någon annan bransch säger hon. Som 

en person högre upp i yrkesrollshierarkin kan du inte gorma på dina kollegor i andra 

yrkespositioner. Det vore ju absurt fortsätter hon med, jag kan ju inte slå näven i bordet på ett 

kontorsjobb säger Klara lite lätt skrattandes. Jämförandet med ”kontorsjobb” är något som 

deltagarna gör under intervjuerna. Deltagarna upplever att deras yrkesgrupp inte går att förstå 
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utifrån samma premisser som ett kontorsjobb. Det är ingen av de som ger en förklaring med 

vad ”kontorsjobb” innebär. Förutom att det inte är accepterat att göra vissa beteenden på sådana 

arbetsplatser. 

De är medvetna om att i andra branscher är inte våld och trakasserier ”okej” samtidigt som det 

accepteras i deras yrkesgrupp. Restaurangbranschen tycks få sin mening i relation till vad de 

kallar ”kontorsjobb”. Kontorsjobb är inte gormande och kastande av objekt. Kontorsjobb är inte 

heller vad deltagarna förknippar med sexuella trakasserier. De påstår inte att sexuella 

trakasserier inte sker men att det kanske inte sker på samma sätt. I restauranger kommer det 

från två håll, kollegor och gäster. I kontorsjobb antar deltagarna att det kommer mestadels från 

kollegor. Deras yrkesgrupp positioneras i relation till kontorsjobb. Det går att förstå vad 

restaurangbranschen är utifrån vad kontorsjobb inte är (jfr Derrida 1970: 1ff).  

 

Gästen har alltid rätt  

Trakasserier mot personal inom restaurangbranschen är inte begränsad till de som är direkt 

rörda, det vill säga personalen. Hur agerar du som restaurangpersonal när en gäst gör olämpliga 

närmanden? Det finns hierarkiska ordningar inom verksamheterna som dessutom förlitar sig på 

ett spel av respekt i form av givande och tagande, en ömsesidig förståelse. Mellan gäst och 

personal tar sig respekt uttryck i en annan form. 

Bland informanterna är det mer accepterat om en kollega gör olämpliga närmanden. Det beror 

på att de upplever att det finns respekt mellan parterna. Det upplevs som att det går att säga 

ifrån om beteendet känns olämpligt. Däremot tycks informanterna uppleva det som mer 

ambivalent att säga ifrån till en gäst. Det finns ingen ömsesidig överenskommelse. Bland 

deltagarna som har arbetet i servis finns en konsensus om att det är svårare att hantera olämpligt 

beteende från gäster. Beatrice exemplifierar det med att servispersonal tar kommentarer som 

lilla gumman, sockerpullan eller andra uttryck och svarar med ett leende för det kan gynna de 

ekonomiskt. Beatrice förklarar att le mot en manlig gäst när en får sådana kommentarer kan 

leda till bättre dricks. 

Beatrice förhåller sig till olika maktpositioner som verkar inom könsmaktsordningen. Hon 

befinner sig i ett underläge men eftersom det inte råder total dominans kan hon fortfarande göra 

motstånd. Det gagnar henne ekonomiskt att spela med på över- och underordningen. Hon är 

medveten om sin sociala roll. Om Beatrice var i totalt underläge skulle hon aldrig reflekterat 
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kring det här. Motståndet tar sig uttryck genom att kunna i vissa anseenden utnyttja den 

underordnade rollen (jfr Foucault 1998: 94ff).  

Vad som också sker i interaktionen med gäster är förstärkandet av heterosexuell åtrå. Genom 

agerandet reproduceras heterosexualitet och de binära könen kvinna och man. Trakasserier på 

arbetsplatsen utgår från synen att det sker under heterosexuella premisser. Genus verkar under 

normativa förhållanden för hur kön ska yttra sig. Därav reproduceras heterosexualitet inom 

restaurangbranschen (Butler 2004: 53ff). Problemet i sig är inte det kvinnligt kodade beteendet. 

Utan hur dessa föreställningar om genus och kön iscensätts i deras handlingar. Som att le 

tillbaka mot kommentaren sockerpullan.  

Hanteringen av olämpliga kommentarer skulle kunna förklaras med hjälp av genuskontraktet. 

Kontraktet verkar genom olika praktiker som då sätter upp premisser för hur ”kvinnor” och 

”män” förväntas bete sig mot varandra. Vi delar då ömsesidiga förställningar om hur vi ska vara 

för att passera som det tillskrivna könet. När de ler mot gästens olämpliga kommentar eller 

skojar tillbaka med sina kollegor verkar det inom ramen för genuskontraktet. Kulturella 

föreställningar om hur en kvinna är ”rätt” typ av kvinna yttrar sig i deras handlingar som de kan 

vara omedvetna om (Hirdman 1988: 54). Dessa föreställningar om könen yttrar sig då genom 

olika handlingar. Dessutom måste kvinnligt kodade personer då förhålla sig till den över- och 

underordning som kontraktet förutsätter. De sociala roller som tar sig uttryck förstärker då 

könsnormerna genom att verka i den ekonomiska ordningen. Genom att spela med på 

heterosexuell åtrå kan de gynnas exempelvis ekonomiskt. Det som anses vara god service tar 

sig form i genuskontraktet av hur könen bör agera med varandra.  

I det här kapitlet har jag ämnat att framföra och begripliggöra vad deltagarna berättar om sitt 

yrke och vilka föreställningar om trakasserier som finns bland dem. Det är enklare att hantera 

situationer med sina kollegor än med gäster. Hur ska en agera gentemot en olämplig kommentar 

men ska samtidigt ge en god service? Acceptansen av trakasserier från kollegor har en 

ursäktande funktion som är präglad av kulturella föreställningar om våld. Respekt är en 

problematisk term eftersom den förutsätter ömsesidighet men verkar utifrån social ojämlikhet. 

Könsnormer som finns i samhällsstrukturen sipprar ner och präglar olika (yrkes)roller. I det här 

fallet har det sipprat ner i dem olika skikten i restaurangbranschen.  
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3. ”Ja det var ju klädseln, det var ju inte jag.”  

 

I det här kapitlet kommer könskonstruktioner att analyseras utifrån hur informanterna talar om 

sig själva och andra. Konstrueras olika typer av femininet och maskulinitet i deras berättelser 

om branschen? Hur det inom yrket skapas, reproduceras och accepteras olika former av 

könskonstruktioner i förhållande till trakasserier.  

Bekönad respekt är ett begrepp som används för att begripliggöra de praktiker där respekt 

grundar sig i egenskaper som är könade. Respekt får en normerande funktion likväl är det 

situationellt. Under vissa omständigheter underordnas respekt könsmaktsnormer. Ett sätt för 

informanterna att hantera det är genom att iscensätta manligt kodade egenskaper i kvinnligt 

kodade kroppar. Därefter kan de hävda sig. Den kvinnliga kroppen måste förhålla sig till 

föreställningar om vad som är respektabelt. Det finns ett medelklassideal där kroppen ska vara 

ordnad och förhålla sig till heterosexualitetens ideal (Gunnarsson 2016: 161–167). 

Samantha berättar om när hon arbetade på en restaurang i servisen att de var tvungna att ha en 

uniform. Uniformen, för kvinnor, var en kort klänning. Samantha upplevde det inte som att det 

var det hon själv som personligen fick kommentarer utan att det var klänningen. Klänningen i 

det här sammanhanget får representera ett objekt som feminiseras. Klänningen är inte ett 

fristående objekt utan mening. Klänningen är meningsbärande. Objektet är könat och verkar för 

heterosexuell åtrå. Samanthas kropp bär upp klänningen och skriver då in hennes kropp i den 

heterosexuella matrisen (jfr Butler 1990: 7ff). Liknande berättade Beatrice om gäster som 

kommenterat ”vilken tight klänning”. Det är själva klädseln som ställs i fokus. Det bör tilläggas 

att klänningen fortfarande bärs upp av en kvinnligt kodad kropp. Det antas att det ska finnas en 

ömsesidig respekt men det tar sig form i bekönad respekt.  

Trots att det gick emot personliga åsikter så använde Samantha klänningen eftersom det var en 

del av uniformen. Hon visade respekt gentemot arbetsplatsens klädpolicy. Däremot riktar hon 

i efterhand kritik mot den typen av uniform och hur hon ser det som problematiskt idag (jfr 

Gunnarsson 2016: 157f). Samantha befann sig i ett socialt underläge och var tvungen att infinna 

sig i att visa respekt. Hon påpekar också att den okritiska inställningen till uniformen kan bero 

på att hon var cirka arton år när hon arbetade på den restaurangen. Det var möjligen inte bara 

ett socialt underläge i form av könshierarki utan att även åldern kan ha spelat roll.  
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(Hetero)sexualitet på arbetsplatsen 

Den kvinnligt kodade kroppen förhåller sig till heterosexualiteten. Vi förhåller oss till vilket 

genus som vi blir tillskrivna.  Därefter kommer vi agera utifrån det genuset. I en restauranglokal 

rör sig inte bara kvinnligt kodade kroppar utan även manligt kodade. I antagandet om att alla 

människor är heterosexuella går det att förstå klänningen som Samantha hade som uniform 

utifrån heteronormen. Klänningen är inte till för andra kvinnliga blickar, den är till för den 

manliga blicken. Även om Samantha inte upplevde att det var hon själv som ”blev” utsatt så 

anspelar klädseln på heterosexuella förhållanden. Däremot ”blir” Samantha en kvinna i 

användandet av klänningen. Möjligen upplever hon inte det själv men andra i omgivningen kan 

tillskriva henne den kvinnliga rollen genom klädseln. Medvetet eller omedvetet kommer hon 

då förhålla sig i viss utsträckning till den subjektspositionen. Det finns en förväntan om att 

Samantha kommer uppfatta sig själv som kvinna beroende av klänningen hennes kropp bär upp 

(jfr Butler 1990; jfr Göransson 2012: 49, 111ff). Klädseln är ett heteronormativt verktyg som 

arbetsgivaren använde sig av.  

Restaurangmiljön, likt andra samhällsarenor, förhåller sig till heterosexuella föreställningar. 

Könsmaktsordningar har sipprat ner genom olika skikt av restaurangbranschen och då skapats, 

omskapats och reproducerats. Sara kom in på caféet där vi höll intervjun med en sprudlande 

energi. Nästan direkt började hon berätta om branschen och hur den har förändrats sedan hon 

började som femtonåring. Vidare berättade Sara om när hon som artonåring arbetade på en 

nattklubb och hur hennes dåvarande chef utnyttjade sin position. Han beskrevs som en äldre, 

snygg man, så kallad silverräv. Det var ett utav hennes första arbetspass på det nya jobbet och 

hade aldrig träffat honom innan.  

/…/ Han tyckte jag var superduktig. Det var ju härligt att höra. Man vill ju ändå göra bra ifrån sig, 

man vill ha jobbet och så vidare. Sen stack han en femhundralapp i handen på mig för att visa 

uppskattning, som dricks. För jag fick ju ingen dricks eftersom jag inte jobbade på golvet så ’här 

får du en liten dricks av mig’. Sen tack så mycket nu ska jag kila hem och då handen mot dörren, 

stängde igen dörren och sen så hånglade han upp mig. Han är ju gift och har barn, det visste man 

ju. Jag sa ju inte…jag lyckades ju ta mig därifrån det var ju inte mer än ett hångel men jag vågade 

ju inte heller säga nej. /…/ [S]a ’jag måste dra nu min kille står där nere och väntar’ vilken kille 

liksom? Bara det! Att behöva säga min pojkvän står och väntar. Varför inte bara säga jag vill inte 

hångla med dig? (Sara, 2019-11-14) 

I Saras utsaga blir det tydligt hur heterosexualitet och heteronormativitet yttrar sig i olika 

handlingar. Chefens antagande om att Sara ens vill bli ”upp hånglad” av honom kan ses som 
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ett uttryck för heterosexuell åtrå. Likväl att Sara ska agera som en passiv aktör gentemot chefens 

aktiva aktörskap. Kvinnan förväntas åtrå mannen vilket i det här fallet är en anställd och en 

chef. Även om Sara själv ser sig som heterosexuell fanns fortfarande ett förgivettagande i hans 

agerande att Sara ska vara heterosexuell. Därav förväntas hon uppskatta hans agerande.  Sedan 

när Sara ursäktar sig förmedlas den förutsatta heterosexualiteten. Det resonerade hon själv om 

också. Att ens behöva påpeka att det skulle existera en ”pojkvän” framstod som skrattretande. 

Från egna erfarenheter av liknade situationer finns det en upplevd ”trygghet” att hämta i att 

säga att en har en ”pojkvän”. Heterosexuella relationer accepteras som en godtagbar ursäkt till 

att inte vilja ha en sexuell relation med någon annan.  

Sara resonerade kring händelsen. Vad händer om jag knäar honom nu frågade hon sig själv högt 

under intervjun. Förmodligen hade jag fått sparken svarar hon på sin egen fråga. Det är ett 

rimligt antagande att en uppsägning hade varit ”konsekvensen” om hon hade aktivt agerat. Flera 

av deltagarna i uppsatsen berättar om att de själva, eller att andra har berättat för dem, om en 

rädsla att förlora jobbet om de sagt ifrån. Det har blivit bättre i branschen anser de. Idag finns 

en känsla av att efter metoo är det mer okej att säga nej.  

Sara fortsätter med att berätta hur hennes utseende har lett till olämpliga kommentarer om 

homosexualitet. Med snaggat hår och tatueringar har gäster antagit att hon är lesbisk. 

Utseendemarkörer som inte stämmer överens med den generella uppfattningen om hur en 

heterosexuell kvinna ska och förväntas se ut. Sara passerar inte de kulturella krav som ställs för 

en heterosexuell kvinna. Av andra upplevs hennes kropp som en homosexuell kropp (jfr 

Ekström 2002: 18f; jfr Göransson 2012: 117f).  

Det är inte endast den kvinnliga heterosexualiteten som antas utan även den manliga. Victoria 

berättar om när hon för några somrar sedan arbetade vid en restaurang där hon var den enda, 

som jag förstod det, kvinnan. Victoria berättade om hur förhållandet till hennes manliga 

kollegor grundade sig i en syskon lik relation. Hon såg de som sina bröder. När Victoria 

benämner kollegorna som bröder förskjuts meningen av ordet och hon själv får position som 

syster. Deras relation bygger på antagandet om heterosexualitet och att utan en rimlig förklaring 

kan inte två ”olikt könade kroppar” vara vänner. Den här meningsförskjutningen kan förstås 

utifrån incesttabut eftersom det antyder att dessa manliga kollegor (”bröderna”) inte skulle 

försöka inleda någon form av sexuell relation till Victoria (”systern”) (Derrida 1970:4f).  

Victoria upplevde aldrig sin tid på den arbetsplatsen som ”otrygg” med någon av de manliga 

kollegorna. Hennes antydan kan också förstås utifrån heterosexuellt begär. I uttalandet framstår 
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det som att dessa manliga kollegor måste vara heterosexuella. Deras förhållande beskrivs 

utifrån trygghet gentemot det manliga könet. Om kollegorna hade varit homosexuella skulle 

Victoria möjligen inte behövt positionera sig själv i släktskap med dem. Hon positionerar sig 

gentemot kollegornas och hennes egen sexualitet (jfr Butler 1990: 21ff).   

Andra omständigheter som antyder om heteronormativitet på arbetsplatsen är 

omklädningsrummen. Uppdelningen av omklädningsrum förhåller sig till att det endast sker 

sexuella relationer mellan två separata kön. Könsuppdelade omklädningsrum förutsätter således 

att det bara finns två binära kön, man och kvinna. Å andra sidan kan det finnas en upplevd 

trygghet i att inte ha blandade omklädningsrum. Under min egen tid på en restaurang delade 

alla på arbetsplatsen omklädningsrum. Det fanns sätt för att undvika att behöva klä av sig helt 

med alla kollegor runt om. Exempelvis fanns det två toaletter som en kunde välja att byta om 

på. Det kunde då uppstå problem med att andra behövde använda personaltoaletterna till att 

utföra andra ärenden. Ett annat sätt var att ha en tröja under arbetsskjortan eller att vända sig 

helt och hållet in mot ens skåp. På andra arbetsplatser inom branschen har det funnits uppdelade 

omklädningsrum som förvisso förstärker normen av heterosexualitet. Samtidigt upplevde jag 

att det var enklare att röra sin kropp friare. Det fanns inte begränsningar i rörelserna (jfr 

Göransson 2012: 112f).  

Victorias position som kvinna i restaurangbranschen kan vid tillfällen försvåras. Det har aldrig 

hänt något som ses som grova trakasserier på arbetsplatsen påpekar hon. Mycket av det beror 

på, som de andra deltagarna också nämnt, att hon har skinn på näsan. Å andra sidan berättar 

Victoria att hon vet att det finns vissa typer av förväntningar på hur hon ska vara.  

/…/ Jag frågade innan jag började om jag var den enda tjejen och han svarade ja. Men sen sa han 

att vi tolererar ingen sexism eller rasism så skulle du känna dig obekväm på minsta sätt så är det 

bara att säga till. Men det var liksom wow att han vågar dra upp det först. Det borde inte vara 

ovanligt men att han gjorde det. Jag är ju en mörk kvinna, jag är medveten om hur jag ser ut och 

vilka fördomar det finns där ute. Så jävla skönt att han drog upp det själv (Victoria, 2019-11-14).  

Hon beskriver sig själv som en mörk kvinna som lever i ett vitt samhälle. Det finns 

föreställningar, antyder hon, om hur hennes sexualitet ska yttra sig. Det ställs förväntningar på 

den rasifierade kroppen. Catrin Lundström (2016) tar i sin avhandling Svenska Latinas upp hur 

etnicitet och (hetero)sexualitet sammankopplas. Något som Lundström kallar 

etnoheteroposition. Antagandet om att vissa etniska personer har en specifik sexualitet. Vita 

kroppar kopplas främst till moraliskt sexuellt beteende (Lundström 2016: 199f, 202ff). Victoria 

berättar själv hur hon brukar under intervjuer för nya jobb ta upp sexism och rasism. Det är 



24 
 

viktigt för henne själv att den frågan lyfts. Om arbetsplatsen inte har en bra inställning vill hon 

inte arbeta där. För det mesta brukar arbetsgivaren vara positivt inställd till arbetet mot rasism. 

Det är när Victoria tar upp sexism som de skruvar på sig. I den bemärkelsen ”får” hon dubbla 

underordningspositioner. Som rasifierad och som kvinna. Det finns och ställs ytterligare 

förväntningar kring hennes subjektsposition. Det kan leda till att motstånd från hennes sidan 

yttrar sig mer subtilt. Som att aktivt vägra arbeta på en arbetsplats som inte arbetar mot sexism 

och rasism.  

 

Familjebildning och restaurangbranschen 

När deltagarna i uppsatsen började tala kring framtidsvisioner blev det tydligt att 

familjebildning och deras yrkesgrupp har en del förväntningar. De flesta av deltagarna berättade 

om hur kvinnor i branschen gör anpassningar kring deras livssituationer. Sara var den enda av 

informanterna som har barn och hon berättade att hon har gjort uppoffringar gällande sitt yrke. 

Hon såg det inte som något negativt utan snarare som att det är så verkligheten ser ut. Hon tar 

hand om barnpassningen och är föräldraledig. Hon förklarade att det beror på att hennes man 

tjänar betydligt bättre än vad hon gör. Det är klart att han är med barnen men på grund av hur 

deras situation ser ut passar det bättre att hon är hemma. Det är också beroende av att individer, 

i det här fallet kvinnor, verkar inom ett ekonomiskt system som förhåller sig till samhällsnormer 

kring arbete och könsnormer (Chibber 2017).  

Kvinnor som skaffar barn och arbetar i köket går oftare över till att arbeta i ”storkök” berättade 

deltagarna. Det underlättar och har ”mänskligare” arbetstider. De själva såg det som en del i ett 

större strukturellt problem som kan komma att påverka dem på ett personligt plan. 

Anpassningarna kommer ske från det kvinnliga hållet. Det finns förväntningar i samhället där 

kvinnan ska ta hand om barnen och sköta hemmet. Även om dessa traditionella roller har 

luckrats upp är de fortfarande starkt kulturellt bundna. Ansvaret för omhändertagandet av 

hushållet, så kallat obetalt hushållsarbete, utförs i störst utsträckning av kvinnor (jfr Sjöstedt 

Landén 2017: 48ff).  

Beatrice pratade om hur hon för tillfället inte påverkas i särskilt mycket av den tid som yrket 

tar från henne. Det är mer i framtiden som det kan vara svårare om ens partner inte arbetar 

liknade tider. Det är tydligt hur yrkesrollerna inom restaurangbranschen påverkar deltagarnas 

livsvillkor. Klara berättar även hur det finns förväntningar på restaurangchefer att arbeta långa 
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timmar och prioritera jobbet före familjen. Det uppstår då motsättningar för kvinnor som är 

restaurangägare. Som kvinnlig restaurangägare förväntas du arbeta lika mycket och hårt som 

en manlig. Samtidigt förväntas det av resterande samhället att som kvinna vara en ”god 

mamma”. Dikotomin mellan den dåliga mot den goda kvinnan uppstår. Åtagandet som 

omhändertagaren ställs mot kvinnan. Även om båda parterna i förhållandet arbetar i samma 

bransch förväntas den kvinnliga partnern att ”stanna hemma” (Ekström 2002: 17f; jfr Nehls 

2003: 136ff).  

En generell uppfattning som deltagarna verkade ha om restaurangbranschen är att det inte är en 

könad bransch. Utan att branschen präglas av ett mansdominerat kök och ägarpositioner. Sara 

berättade att branschen i sig inte är manlig eller kvinnlig men fortsatte resonera som så att vissa 

positioner är mer ”kvinnliga” eller ”manliga”.  

Jag har nog aldrig riktigt sett den som mansdominerad just för att alla vi i servisen har ju oftast 

varit tjejer. Sen har kockarna varit killar. Sen har det varit någon tjej där och någon kille där. Men 

sen som du säger så har jag nog aldrig jobbat för en kvinnlig ägare. Varför vet jag inte. Det är ju 

inget fysiskt jobb som att jag skulle se att det är en fördel att vara man. Det kan jag inte svara på 

varför det är många manliga krögare. Men jag har nog aldrig uppfattat branschen som manlig och 

kvinnlig, alltid uppfattat den som en rätt blandad bransch men framförallt kanske en personlig 

bransch (Sara, 2019-11-14).  

Vidare beskriver hon hur restaurangtjejer är mer sociala och söker mer kontakt än 

restaurangkillar. Hon markerar tydligt att det är väldigt stora generaliseringar som görs. För i 

det stora hela ser Sara inte branschen som baserad på kön. Det är intressant hur Sara resonerar 

kring fördelaktigheten av att vara man på grund av fysiologiska egenskaper. Kroppsliga 

funktioner vävssamman med kulturella föreställningar kring könade egenskaper. Tunga 

uppgifter kan utföras bättre av den manligt kodade fysiken.  

Samantha tar upp ett liknade exempel när hon berättar att det arbetar bara killar i baren på den 

restaurang där hon är anställd. Hon tänker sig att det kan bero på att de måste bära tunga saker 

som ölfat. Sedan poängterar hon att själv måste hon ju bära tio kilo lök. Klara och Victoria 

betonar hur personal i köket försöker framhäva sin ”machohet” genom att bära det tyngsta eller 

arbeta hårdast. Att männen inom branschen måste uppvisa manlighet genom kroppsliga 

funktioner ligger i den normativa synen av mansidealet. Liknande resonemang för Nilsson 

(1999) när han skriver om hur viktigt det var för pojkscouter att ha en duglig och fungerande 

kropp. Kroppen ska framställas som frisk och utesluta andra former av kroppar som inte anses 

vara lika starka (jfr Nilsson 1999: 55–62).  
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Manliga och kvinnliga kroppar ställs som olika beroende av fysiologiska egenskaper. Medan 

olika kvinnliga egenskaper framställs som beroende av iscensättningen av manligt kodade 

egenskaper. Det är olika platser i restaurangen som kodas som könade. Golvet förknippas med 

kvinnligt kodade kroppar medan köket förknippas med manligt kodade kroppar. Det 

upprätthålls olika föreställningar kring vilka kroppar som kan röra sig i vilka rum. Saras 

uttalande visar även hur egenskaper kopplas till könen. Kvinnan ses återigen som 

omhändertagaren genom att vara i en social roll. Medan männen passar bättre i köket eftersom 

deras personliga egenskaper passar sig bättre som försörjare.  

I det ovanstående kapitlet har det analyserats hur olika positioner inom restaurangbranschen 

könas och heterosexualiseras. Olika möjligheter till familjebildning och vem som förväntas ta 

ansvaret.  Det ställs olika förväntningar på kvinnliga respektive manliga kroppar. Kroppen 

måste vara stark inte bara fysiskt utan även psykiskt.  

 

4. ”Har din arbetsplats kollektivavtal?”  

 

I det näst sista kapitlet i uppsatsen kommer deltagarnas föreställningar om Hotell-och 

restaurangfacket (HRF) att diskuteras. Hur upplevs den fackliga närvaron eller icke-närvaron? 

Den generella uppfattningen om facket som en organisation är inte negativ utan ses som en 

behövlig organisation. Deltagarna resonerade mycket med sig själva i intervjuerna när vi talade 

om facket. I Samanthas intervju kom facket inte upp som en fråga på grund av att min intention 

från början inte var om fackliga frågor. Det var under Klaras intervju som det kom på tal första 

gången. Därav är det främst Victoria, Klara, Sara och Beatrice som kommer komma till tals i 

det här kapitlet.  

Beatrice var vid tillfället för intervjun sjukskriven på grund av en skada i foten. Hon berättade 

om när hon blev sjukskriven vid en annan arbetsplats. På den restaurangen hade inte chefen 

hanterat det på rätt sätt från början. Den dåvarande chefen tog bort alla hennes arbetspass och 

sa åt henne att hitta sin egen ersättare. Hon löste det genom att kontakta sin andra chef. Beatrice 

berättade om en oroskänsla inför att bli sjukskriven igen. Kommer jag få ut sjuklön eller inte 

hade hon frågat sig själv.  
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Klara är den av deltagarna som berättar att hon har gått till facket när hon har varit med om 

problem men att det sällan har hjälpt. Hennes inställning är positiv på det sättet att hon tycker 

att fackliga frågor är viktiga. Idag studerar hon vid ett universitet till personalvetare. Klara 

resonerade kring hur rättigheter och skyldigheter i arbetslivet borde integreras mer i 

utbildningen till branschen. Både på gymnasial och högskolenivå. Framförallt eftersom det är 

många inom restaurangbranschen som saknar kunskap om sina rättigheter och skyldigheter, 

både anställda och ägare. Det är den generella bilden bland deltagarna. Ingen av de uppger att 

de är särskilt insatta i just HRF:s arbete. För det mesta försöker de lösa problemen själva.  

De dåliga ekonomiska förutsättningarna har gjort att restauranganställda överlag har levt på 

dricksen från gäster. Dricksen var en av de ämnena som rörde upp känslor i diskussionerna på 

arbetsplatsen. Frågan om dricksen handlar om att Skatteverket mer aktivt ska kontrollera om 

dricksen skattas på. Även att dricksen har varit skattepliktig i ett par år var det inte förrän 2016 

som Skatteverket gick ut med ett ställningstagande om frågan (Skatteverket 2016). Under slutet 

av 2017 påpekade Skatteverket att deras kontroller kommer genomföras mer reguljärt (Castilla 

2017). Klara, Sara, Beatrice och Victoria hade alla samma uppfattning. Att skatta är inte något 

negativt men då vill de kunna få ut samma förmåner som med annan inkomstskatt. Saras 

uttalande har de generella dragen i deras inställning till skattefrågan på dricksen.  

Sjukaste jag varit med om. Jag har inget emot att betala skatt, det är fantastiskt att vi betalar skatt. 

Sjukvård, skola. Jag betalar jättegärna skatt. För att alla i samhället ska ha en fallskärm om något 

händer, skulle inte vilja ha det som i USA. /…/ Jag betalar som sagt jättegärna skatt men då ska 

den som sagt också vara förmånlig för mig som skattebetalare. Det som är så sjukt med hela den 

här dricksgrejen är ju att den inte är pensionsberättigad, jag kan inte räkna in den som en inkomst. 

När jag ska ta ett lån kan jag inte ta med den summan men jag ska betala inkomstskatt på den. 

Grejen är ju att det är ingen på Skatteverket som kan förklara det här. Jag har pratat med tre olika 

personer på Skatteverket om just den här grejen. Hur kan jag betala en inkomstskatt på någonting 

som jag inte får räkna som en inkomst och som inte är pensionsberättigad. Hur kan det bli en 

inkomstskatt då om det inte är min inkomst? Det är ingen som kan svara på det här. Dina skattade 

pengar som du väljer att ge till mig ska jag skatta en gång till på. Som indirekt är en gåva. /…/ 

Det är helt sjukt att arbetsgivare ska lägga den tiden och pengarna, återigen pengar som vi inte 

har, på att redovisa. Det ska betalas ut på löner och så ska det redovisas inför Skatteverket sen ska 

jag få in det på mitt lönekonto men jag måste låtsas som att dem inte finns. Men jag ska betala 

skatt på dem en gång om året. Jag ska komma ihåg hur mycket jag har fått och så ska jag betala 

skatt på det retroaktivt men jag kan inte söka ett lån på det. Jag får bara räkna med min skitiga 
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servislön som är bajs men jag får inte räkna med de andra tio tjugotusen jag får i månaden. (Sara, 

2019-11-14)  

2007 tog HRF ställningstagandet att dricksen inte är en facklig fråga eftersom det inte räknas 

som en lön (Lundell 2007). Deltagarna i uppsatsen anser inte att det inte är en icke-facklig fråga. 

I en bransch som präglas av ett hårt klimat, osäkra avtal och som Sara uttrycker det ”skitiga 

servislön” kan det vara förståeligt varför de anser det vara en facklig fråga. Det leder inte endast 

till större strukturella frågor kring hur skatten utnyttjas utan även till hur restauranganställda får 

förmåner av skatten. Dels leder det till frågor om hur skatten kan påverka situationen på 

arbetsplatsen. En av de aspekterna som deltagarna tog upp var just den ekonomiska tryggheten. 

De vill kunna utnyttja pensionen som de får ut av sin anställning. Eftersom det är ett slitsamt 

arbete är det många som förtidspensioneras. Det var ett orosmoment att inte kunna få möjlighet 

till mer skäliga liv (jfr Ohlsson 2010: 67ff). 

För en del av informanterna har dricksen under deras tid i branschen haft en stor betydelse för 

att kunna leva skäliga liv. De säger att idag när lönerna har blivit bättre spelar inte dricksen lika 

stor roll men det betyder inte att det är en icke-fråga. Även om de kan leva bättre idag är de i 

viss mån beroende av dricksen.  

Uppfattningen om dricksen är att det ses som en fin gest av gästen om personen anser att maten 

och servicen har varit bra. Å andra sidan kan dricksen användas som ett medel för att ursäkta 

en gästs olämpliga beteende. Klara berättar om när hon arbetade på en restaurang med en 

klientel som rör sig i Stockholms finanskretsar. ”Absolut, jag tänker tillbaka till min gamla 

arbetsplats. Klientelen hade ett visst antal nollor på kontot. Jag tror pengar bytes ut mot…inte 

tjänster men mot tystnad om beteenden.”. Deltagarna i uppsatsen förhåller sig till gästens 

villkor. Som nämnt i avsnittet Gästen har alltid rätt valde Beatrice att le mot gäster även om 

det förekommer olämpliga kommentarer. Hon använde det som en strategi för att inte gå miste 

om dricks. Att gå på restaurang handlar för många privatpersoner om en upplevelse och 

servispersonalen är där för att behaga. En ”dålig” upplevelse kan få en gäst att inte vilja komma 

tillbaka till restaurangen (Lindqvist & Lindqvist 2008: 255ff). Det blir ett form av 

maktövertagande där restaurangpersonal är i beroendeställning till dricksen.  

Alla säger vid något tillfälle under intervjuerna att de själva väljer att vara kvar i branschen trots 

att det är osäkert. Även om Klara till största del har lämnat branschen så jobbar hon fortfarande 

kvar som kock under sin studietid. Det är ingen som tvingar de att stanna. Bland några av de 

går tankarna om att de kan välja att inte le mot gästen som beter sig olämpligt. Men kan de 
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verkligen det? Eftersom de är medvetna om att det kan finnas ekonomiska sanktioner om de 

inte ger bra service. Är de verkligen helt otvingade då? Som Hirdman (1988) förklarar i 

genussystemet, är det uppbyggt på att de två åtskilda könen utför olika arbetsuppgifter. Det 

finns en förväntan att servispersonalen ska vara alla gäster till lags. Det är mer blandat med 

könen på golvet bland personalen berättar informanterna. Samtidigt bör en ha i åtanke att det 

finns en könsmaktsordning som ställer kvinnan i underordning (Hirdman 1988: 52ff). På grund 

av det blir kvinnan i en mer utsatt position av att behöva förhålla sig till vilket beteende hon 

väljer för att inte straffas ekonomiskt. Självklart finns det manliga personer som också 

missunnas av drickssystemet. Exempelvis berättar de om hur diskare, som oftare är män, inte 

får samma andel av dricksen.  

Dricksen har en flereggad betydelse. Även om det är ett sätt att uppskatta kan det vara ett sätt 

att kränka. Det skapar även en ojämnmaktfördelning inom de olika positionerna. Klara berättar 

om hur hon själv upplevt att kockar som känt att de borde få mer i dricks klankar ner på de i 

servisen. Sara anser att drickssystemet inom restaurangbranschen är förlegat. Alla borde få 

samma andel av dricksen eftersom alla delarna behövs för att fungera. Disken behövs för att ha 

rena tallrikar att servera på. Servisen för att gå ut med maten och skapa en bra upplevelse. Köket 

för att annars finns det ingen som kan laga maten. Baren för att fixa de bästa drinkarna.  

 

Vem har tid för facket?  

Den generella uppfattningen bland deltagarna var inte bara att det handlar om att det saknas 

kunskap om vad facket gör utan är även en tidsfråga. Klara menar att bristen av fackligt 

engagemang kan bero på den höga ruljangs av personal som är inom branschen. En föreställning 

om branschen bland utomstående är att det inte är ett så kallat ”riktigt jobb”. De flesta upplevde 

att de på något sätt blivit ifrågasatta om deras yrkesval. Egen iakttagelse från att ha arbetat vid 

en restaurang samt kaféer är det höga utbytet av personal. Det bristfälliga engagemanget 

beskriver Klara som att ”[d]et finns inte tillräckligt med tid att engagera sig för någon annans 

framtid.”. Det upplevs som ambivalent. De är förstående till varför människor som endast är i 

branschen kortvarigt inte har ork att engagera sig fackligt. Trots det engagerar sig inte 

deltagarna fackligt heller fastän de ser sig själva som långvariga i branschen.  
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Tid och personalomsättning tycks vara de största orsakerna till att fackliga frågor fått lite 

utrymme. Sara berättar själv hur svårt det kan vara att få personal att stanna på en arbetsplats. 

Klara ser det som att ingen orkar med extraarbetet det innebär för ens egen del.  

Jag tror det är en fråga om tid framförallt för många. Tid är för många något man inte har i 

restaurangbranschen. Många jobbar oftast väldigt mycket, kanske till och med hoppar mellan 

arbetsplatser för att få timmarna att gå ihop. Inom servisyrket är det många som står på riktigt 

kassa avtal i mångt och mycket. /…/ Men det saknas långtidstänk överlag, för när du är så stressad, 

trött och utmattad som många i branschen är så har man inte tiden att lägga på större ting så att 

säga. Det blir lite mer att överleva från dag till dag. (Klara, 2019-11-11)  

Kan upplevelsen av den fackliga icke-närvaron kopplas till den allt mer nyliberala 

arbetsmarknaden? En nyliberal arbetsmarknad präglas av effektivitet, flexibilitet och 

evidensbasering. Arbetet ska vara mätbart (Nilsson & Sjöstedt Landén 2017: 2ff). En annan del 

av den nyliberala arbetsmarknaden är att individen anses vara ansvarig för sina egna val. Om 

hen väljer att arbeta flera jobb samtidigt är det ett individuellt val. En tro om att individer kan 

göra rationella val som anses vara rätt för personen (Sjöstedt Landén 2017: 47, 51f).  Om en 

nyliberal arbetsmarknad lägger ansvaret vid individen för sina egna val kan det fortfarande vara 

svårt att försvara varför en del tvingas arbeta två jobb. På grund av yttre faktorer som individen 

själv inte kan påverka, som lön, måste hen arbeta två jobb för skäliga livsvillkor. Förvisso kan 

då individen bli fackligt ansluten för att försöka påverka. Men som Klara påpekar kan det bli 

en ond cirkel. Om du måste ha två jobb kommer det knappast finnas energi kvar för att ta 

kampen för fackliga frågor (jfr Sjöstedt Landén 2017: 51).  

Den synen genomsyrar informanternas synsätt på arbetet. Som redan påpekat upplever 

deltagarna att det inte finns någon som tvingar de att vara kvar i restaurangbranschen. Däremot 

verkar informanterna inom ett ekonomiskt system som är baserat på att de själva inte har egna 

tillgångar. De måste sälja sin egen arbetskraft. Eftersom det ekonomiska systemet bygger på 

deras osäkra tillvaro kommer de förhålla sig kring sina subjektspositioner på olika sätt (Chibber 

2017). Även om det inte är ”tvingat” verkar de fortfarande i ett tvingade ekonomiskt system 

som gör de beroende av tillgång till arbete.  

Exempelvis tar Victoria upp den ekonomiska sidan av att vara fackligt ansluten för mindre 

företagare. ”Vi har tagit upp på jobbet varför vi inte har kollektivavtal och det är för att det 

kostar för mycket för honom som småföretagare.”. Det ses inte som lönsamt. Både Sara och 

Victoria tar upp hur liten vinstmarginalen är för krögare. Dels kan det bero på att Sara själv är 

föräldraledig från att vanligtvis arbeta som restaurangchef och Victoria vill öppna en egen 
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restaurang i framtiden. Och att det är därför de ser på den fackliga anslutningen så här. Det kan 

även bero på att personer i underordnade positioner tvingas se världen genom den överordnades 

blick. Restauranganställda verkar i ett ekonomiskt system som inte verkar för deras 

egenintressen utan för arbetsgivarens intresse. Genom att ”övertala” sin personal om varför 

facklig anslutning är dålig för verksamheten kommer troligtvis personalen uppfatta facket som 

ett sämre alternativ (jfr Chibber 2017).  

 

Vi och facket 

Facket för deltagarna tycks vara en överskådlig organisation som inte har en real funktion längre 

ner i skikten. Även om fackligorganisation har haft stor betydelse i arbetares historia berättar 

samtliga deltagare att de upplever att branschen fortfarande står stilla i sin utveckling. En 

generell uppfattning är att de flesta problem kan lösas utan facket. Även om det inte hjälper att 

vända sig till sina chefer så är det få av de som verkligen vänt sig till facket. Som Beatrice 

berättar kan det vara svårt att använda facket trots att det skulle behövas.  

Tror jag jobbat på två ställen som inte haft kollektivavtal. Men för mig har det inte spelat någon 

roll. Jag tycker inte det har påverkat eller gjort någon större skillnad för mig. Jag tycker ändå att 

dem två ställena jag har jobbat utan kollektivavtal har skött det bra. Ändå följt dem regler som 

finns. /…/ Jag tänker att restaurangbranschen jämfört med kontorsjobben bli så himla familj-ig. 

Man umgås så himla mycket, man umgås innan och efter jobbet hela tiden. Det är så stökigt, man 

har en jobbig service och så kramas man efter. Många gånger när man borde gått till facket så 

känner man ’det här är min familj, det här kan jag ju inte göra mot dem liksom’. Ett ställe där jag 

jobbade förra år där fick vi inga scheman, vi fick reda på samma dag hur vi skulle jobba resten av 

veckan. Man bad ett halvår i för väg om att få ledigt en lördag och när den lördagen kom så var 

det ’nej du kan inte få ledig det går inte’. Det var bara riktigt stökigt och jag är ett kontrollfreak 

så jag klarar inte sånt men man stannade för man tyckte om de man jobbade med.  Då var det en 

diskussion om att kontakta facket. (Beatrice, 2019-11-19) 

Hon berättade vidare om hur efter att hon lämnat den arbetsplatsen var det någon som 

kontaktade facket angående den ohållbara situationen. Uppfattningen om facket bland 

deltagarna och andra personer i branschen som de har pratat med ser liknande ut. Sara 

understryker att det är ingen som säger ”Yay vilket jävla fack vi har som backar oss!”. Även 

om facket har förhandlat om löner, kollektivavtal och så vidare ser ingen en direkt förändring i 

branschen på grund av facket. Hellre letar de stöd från kollegor, chefer eller andra i branschen. 
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Dels beror det på synen om att facket brister samt att de upplever lojalitet för sina arbetsplatser. 

Främst är det kollegorna som lojaliteten upplevs vara med.  

Den synen är mest framträdande i samtalet med deltagarna när vi under intervjuerna kom in på 

metoo och det fackliga engagemanget. Metoo var inte ett fackligt uppror utan ett uppror som 

handlade om kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier. Alla deltagarna i uppsatsen berättade 

om deras förvåning att upproret nådde restaurangbranschen i form av #vikokaröver. Det var en 

välkommen överraskning som möttes av ett ”ÄNTLIGEN!”. Däremot fanns en besvikelse 

bland dem hur upproret i sitt stora hela samt inom branschen bemöttes av män.  

Upproret var till för att vara en väckarklocka för män.  För att göra de medvetna om hur deras 

beteende har påverkat kvinnors förutsättningar berättade samtliga deltagare. Victoria beskrev 

det som att kvinnor vet ju redan att det här pågår och att det har pågått under lång tid. Samtidigt 

berättar hon om hur en kvinnlig kollega till henne berättade att hon ”aldrig känt av metoo” på 

det sättet. Victoria fortsatte med att berätta hur kollegan sedan sa minst tio saker som definitivt 

räknas som trakasserier i Victorias åsikt.  

Victorias uttalande har intressanta poänger. Alla kvinnor vet att sexuella trakasserier och 

förtryck existerar men samtidigt är inte alla kvinnor medvetna om att de blivit utsatta. Det var 

något som var återkommande i alla informanters intervjuer. De själva anser att de har varit 

relativt skonade. Samtidigt berättade Sara om hennes före detta chef, Samantha om klänningen 

som hon tvingats bära som uniform, Beatrice om personer som tagit på hennes rumpa. Klara 

berättade om hur närmanden från kollegor kanske inte alltid var okej. Victoria om sin före detta 

chef som tog ut sin aggression fysiskt på arbetsplatsen. Samtidigt berättar de också om vad som 

har hänt kollegor till dem. Klara förklarade hur hon tror att acceptansen av sexuella trakasserier 

är beroende av att det alltid har funnits acceptans kring trakasserier generellt i branschen. 

Kockars beteende från ”Gamla skolan” sipprar ner i de övriga skikten och bidrar till att 

trakasserier accepteras inom hela organisationen.  

Det har heller inte varit hjälpsamt att det funnits en icke-närvaro av facket på deras arbetsplatser. 

HRF beskriver själva på deras hemsida att de arbetar för en trygg arbetsmiljö, schyssta villkor 

och andra former av anställningsskydd (Hotell-och restaurangfacket u.å). Vad är det som ingår 

i en trygg anställning? Skydd mot sexuella trakasserier eller trakasserier överlag? Det skyddas 

förvisso i Diskrimineringslagen. Deltagarna upplever inte att det skyddet har sipprat ner i 

branschen. I stället hittade många inom branschen ett skydd eller nätverk i metoo-upproret. 

Historiskt sett handlar fackliga frågor om ekonomiska frågor. Även om facket inte vill involvera 
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sig i dricksfrågan. Klara tog även upp en annan aspekt som kan försvåra det fackliga arbetet. 

På flera arbetsplatser har det varit chefer som har haft rollen som fackombud. Det blir en 

intressefråga som hon poängterade. Fackliga frågor måste då förstås utifrån den överordnades 

perspektiv.  

Trots att upproret handlade främst om den kvinnligt kodade upplevelsen av sexuella trakasserier 

berättade Sara om att hennes man fick större respons än vad hon själv fick. Han gjorde en 

självrannsakan om sitt eget beteende och det möttes av bra respons från andra. Hans ord väger 

mer än mitt resonerade Sara. Vidare resonerade hon om hur kvinnor som lyfter frågan ses som 

”bitterfittor”. ”Det är bara så den bittra verkligheten ser ut. För jag blir bitterfittan och han är 

en man med pondus när han säger ifrån.”. Hon förklarade att det beror främst på att han är en 

vit man som har lång kockerfarenhet i branschen. Sara var tacksam för att hennes man lyfter 

frågan men samtidigt blir hon besviken på att det är först när en man talar ut som det blir 

”verkligt”.  

Victoria tog upp hur manliga kollegor frågat ”Men vad kan vi göra?”. Stå upp och säg ifrån 

berättade Victoria att hon brukar svara. Tyvärr väger ju mäns ord mer resonerade hon likt Sara. 

Kan det vara beroende av att branschen har varit mansdominerad? Branschen samt facket har 

varit två manliga arenor där kvinnor fått mindre utrymme. Det skulle kunna vara en förklaring 

till varför informanterna upplever att mäns ord väger mer, speciellt inom restaurangbranschen 

(jfr Avendaño 2018: 248ff). Detsamma skulle kunna förklara varför frågan om dricksen fick 

större utrymme i diskussionerna på arbetsplatserna än #vikokaröver. I dricksfrågan kan alla 

delta medan i diskussioner om sexuella trakasserier ansågs bara kvinnor kunna delta. Eller som 

både Sara och Beatrice resonerade, för vissa är pengar allt. Det blir tydligt hur könshierarkin 

ställer sig högre än yrkesrollshierarkin. Pengar blir en facklig fråga som alla kan relatera till 

vilket är kopplat till en manlig arena. Medan sexuella trakasserier ”bara berör kvinnor”.  

Den fackliga närvaron eller icke-närvaron har varit ett centralt ämne i det här kapitlet. 

Deltagarna själva ser på facket som en behövlig organisation men vem kan använda facket? 

Anställda inom branschen saknar kunskap om facket upplevde deltagarna. De ekonomiska 

villkor har analyserats utifrån frågan om att skatta på dricksen. Det nästkommande kapitlet 

avser att diskutera de tre frågeställningarna som ställs samt besvara syftet med uppsatsen.  
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5. Avslutande diskussion 

 

Syftet med uppsatsen är att begripliggöra och förstå fem kvinnors upplevelser och 

föreställningar om hur sexism och trakasserier yttrar sig på arbetsplatsen samt analysera vad för 

mening som tillskrivs deras kroppar i förhållande till deras yrkespositioner. För att besvara mitt 

syfte har jag ställt dessa tre frågeställningar: Vad berättar informanterna om sina upplevelser 

av att arbeta i restaurangbranschen samt vilka föreställningar om trakasserier synliggörs i 

informanternas berättelser? Vilka typer av könskonstruktioner artikuleras i talet om (sexuella) 

trakasserier?  Hur positionerar sig informanterna genom berättandet till Hotell- och 

restaurangfacket och vilka föreställningar har informanterna om facket?  

Analysen grundar sig i poststrukturalistiska tankar och analyseras främst utifrån Yvonne 

Hirdman och Judith Butlers genusperspektiv. Det empiriska materialet baseras på fem 

intervjuer med kvinnor som arbetar i branschen. Eftersom det är ett begränsat antal personer 

som medverkar i studien bör det ses som en möjlig tolkning av det valda ämnet. Om andra 

begränsningar eller urval hade gjorts skulle det kunna ha påverkat den slutgiltiga uppsatsen.  

I det empiriska kapitlet ”Men efter metoo blev folk försiktiga, tror jag.” analyseras deltagarnas 

föreställningar om trakasserier på arbetsplatsen samt vad de berättar om restaurangbranschen. 

Det som framkom i materialet var deltagarnas syn på det emiska begreppet respekt. Hur 

förhåller de sig till respekt och vem förtjänar det? Respekt var något informanterna kunde få 

från sina (manliga) kollegor genom att iscensätta manligt kodade egenskaper. Genom att ”ha 

skinn på näsan” kan deltagarna hävda sig och utkräva respekt. Däremot kan det tolkas som att 

de ”får” respekt genom att göra motstånd fast mot kvinnligt kodade beteenden. Respekten 

tillfaller deltagarna om de ”gör” manligt kodade beteenden men då i en kvinnligt kodad kropp 

(jfr Gunnarsson 2016: 161–167). Deltagarna själva distanserande sig från hur de tycks uppleva 

att ”andra kvinnor” skulle agera. Både inom branschen men även utanför den. Det kan tolkas 

som en strategi för att kunna vara verksam i en mansdominerad bransch. 

Gränsen mellan vad som anses vara okej och inte okej upplevs vara en svår balansgång. 

Specifikt när det gäller deras (manliga) kollegor. Det var enklare att säga ifrån eller stå emot en 

kollega men samtidigt enklare att acceptera våldsamt eller olämpligt beteende från kollegor. 

Det finns ömsesidig respekt. Å andra sidan verkar deltagarna inom genussystemet och måste 

förhålla sig till roller inom systemet. Genussystemet sätter förväntningar på könskodade 
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personer att ”rätta” sig till i systemet. Det är inte heller så att deltagarna helt i blindo accepterar 

”sin plats” i könshierarkin men å andra sidan förhåller de sig till den. Det kan göra det svårare 

då att veta vart gränsen ska dras med en manlig kollega. Deltagarna navigerar mellan olika 

subjektspositioner som förutsätter olika saker. Sara som är en del av ”grabbsnacket” förväntar 

sig ”kunna ta skämten” för hon är en del av de manliga kollegorna. Samtidigt definierar hon sig 

som kvinna. Som yrkesposition har hon varit i servisen. Alla dessa olika positioner kommer 

med olika meningar. Rollerna kommer med olika förväntningar på hennes agerande också. Vart 

dras då gränsen för de olika rollerna? När får Sara vara en kvinna och när är Sara en kvinna 

som upplever trakasserier på arbetsplatsen? 

När det gäller gäster handlade det om att ha fingertoppskänsla. En del av deltagarna har upplevt 

oro att kunna bli av med jobbet om de inte agerar på ”rätt” sätt. Vad som upplevdes vara ”rätt” 

sätt var beroende av situation till situation. Beatrice resonerade kring den ekonomiska aspekten 

av att le tillbaka mot en olämplig kommentar. Som anställd kan du ”vinna” på det genom att 

inte förlora dricks. Det är ett sätt att hantera de situationerna. Speciellt upplevdes det som 

svårare att hantera gästers beteende när deltagarna i uppsatsen var yngre.  

Det upplevdes som problematiskt att hantera gäster på grund av att den upplevda respekten som 

deltagarna har med sina kollegor inte alltid finns med gäster. Med kollegor tycks det finnas en 

acceptans av trakasserier. Den upplevda känslan av vänskap väger tyngre än om kollegan skulle 

göra ett tvivelaktigt närmande. Dessutom ursäktas chefers våldsutövningar som icke-våld. Det 

är en vanlig företeelse inom relationer som bygger på våldsutövning. Victoria utformade ett sätt 

att hantera sin före detta chef som blev stressad och då agerade utåt (jfr Nilsson & Lövkrona 

2015: 51–62, 77ff). 

 Victoria positionerades som underordnad och tvingades förstå situationen utifrån den 

överordnades position, det vill säga chefen. Hans ageranden upplevdes som icke-våld. Därefter 

utformade hon en strategi för att hantera sin chef. Victoria hanterade situationen både utifrån 

att vara i en underordnad position i yrkesrollshierarkin och i könshierarkin. Det förväntas av 

det kvinnliga beteendet att ta hand om ”mannen”. Samtidigt var hon tvungen att förhålla sig till 

sin yrkesposition.  

På grund utav hur den hierarkiska ordningen har sett ut inom restaurangbranschen har 

våldsutövning accepterats som norm. Inom den så kallade ”Gamla skolan” är det genom 

trakasserier som kocken formas. Det är dessutom en mansdominerad värld där detta beteende 

och våld har samman kopplats till en form av eftersträvsam maskulinitet. Det hårda klimatet 
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som deltagarna berättar om har även sipprat ner i resterande skikt inom branschen. Någon som 

befinner sig i överordning kan på diverse sätt utöva makt (Nilsson 2013). Däremot när det gällde 

respekt och att erhålla den var det snarare hur pass väl en kunde förkroppsliga manligt kodade 

egenskaper framför den upplevda könstillhörigheten. Beroende av yrkespositionen och din 

position inom yrkesrollen kunde kvinnliga personer fortfarande erhålla mer respekt. ”Köket” 

och ”servisen” kunde ställas mot varandra och då övertriumferade könshierarkin. Medan inom 

själva positionerna i köket eller servisen var det egenskapsbaserat.  

Det som framkommer tydligast i deltagarnas utsagor kring sitt yrke är hur det är en balansgång 

mellan att vara professionell men samtidigt inte vara ”svag”. En måste ”ha skinn på näsan” för 

att klara sig i branschen. Deras uppfattning av vad som anses vara trakasserier är svårdefinierad. 

Det finns en tydlig korrelation mellan accepterat våld och ens relation till kollegor. Våldet 

förskjuts och hamnar någon annanstans. Det är inte ens kollega som har gjort något och en själv 

har aldrig upplevt något.  

Vidare i det andra empiriska kapitlet ”Ja det var ju klädseln, det var ju inte jag.” analyseras 

hur könskonstruktioner sker inom restaurangbranschen när de berättade om olika former av 

trakasserier. En viktig aspekt var den bekönade respekten som baseras på könsnormer. Om en 

förhåller sig till rätt typ av egenskaper kan du erhålla respekten.  Men endast om det sker under 

förutsättningarna att du kan iscensätta manligt kodade egenskaper. Konstruktionen av 

heterosexualitet på arbetsplatsen synliggjordes i deltagarnas berättelser i form av handlingar. 

En viss form av klädsel användes som uniform för att ”behaga” den manliga blicken. Samspelet 

mellan gästen och personalen skedde under heterosexuella premisser. Även om Sara 

uppfattades som homosexuell av en del gäster var det fler som antog den heterosexuella 

identiteten (jfr Göransson 2012: 111ff). 

Det är bland annat genom sexuella trakasserier som heterosexualitet kommer till uttryck på 

deras arbetsplatser. Sara som berättade om sin före detta chef som ”hånglade upp” henne 

förutsatte hennes sexualitet. Därefter förstärktes heteronormen när hon använde sig av att en 

påhittad ”pojkvän” väntade på henne. I deras berättelser framkommer det flertal gånger hur 

deras kroppar ”kroppsliggör” heterosexualitet. Restaurangmiljön som fysisk plats görs till en 

heterosexuell arena genom olika praktiker. Genom att klä kvinnligt kodade personer i uniformer 

som är till för den manliga blicken förutsätts den manliga sexualiteten också. Dessutom blev 

klänningen som Samantha bar som uniform ett sätt för henne att visa respekt gentemot 

arbetsplatsens klädpolicy. Hon själv motsatte sig uniformen men eftersom det krävdes av 
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arbetsplatsen accepterade hon klänningen. Klänningen laddas med meningar kring vem det är 

som bär upp plagget samt för vem plagget riktar sig.  

I underrubriken Familjebildning och restaurangbranschen framställs familjekonstellationer 

utifrån den heterosexuella matrisen samt könsnormer. Kvinnans position förskjuts från att vara 

en arbetsför individ till dikotomin av en ”god”/”dålig” mamma. Antingen kommer familjen 

eller arbetet först. Det förutsätts att kvinnan som får barn ska anpassa sitt liv utefter 

familjebildningen. På grund av fysiologiska egenskaper förklarar deltagarna i studien varför 

arbetet skiljer sig åt mellan ”kvinnor och ”män” i branschen. Kan det vara så att deras 

resonemang kring att ”den kvinnliga” kroppen går sönder lättare på grund av att 

restaurangmiljön utgår ifrån ett mansideal av kroppen? Därför väljer kvinnor att gå från kök 

som kräver mer av deras kroppar? Det skulle vara ett rimligt antagande eftersom ”den 

kvinnliga” kroppen förväntas att ta hand om hemmet, jobba och vara med barnen (jfr Nehls 

2003: 136ff).  

Sjöstedt Landén (2017) skriver om hur ansvaret för hemmet läggs på kvinnan vilket samtidigt 

kan försvåra hennes arbetssituation. I hennes material framkommer det att flexibla arbetstider 

ska underlätta för kvinnor. Liknande berättar Sara att det är bättre för deras livssituation om 

hon väljer att stanna hemma framför hennes man. Kan det vara så att hon förstår deras situation 

utifrån flexibla anställningar som ska ”underlätta” för kvinnor. Som å andra sidan lägger hela 

ansvaret på individen. I den heterosexuella matrisen förutsätter heterosexuella liv att kvinnan 

ansvarar för hemmet. Självklart har den nyliberala arbetsmarknaden påverkat synsättet med 

familjebildning.  

(Hetero)sexualiteten är förutsatt i deras utsagor angående situationer på arbetsplatserna. Det 

gestaltas genom handlingar som är kodade som heterosexuella. Det är genom kroppen som 

sexualiteten tycks komma i uttryck i deras utsagor. Könen görs genom att den heterosexuella 

matrisen förkroppsligas i handlingar och praktiker. Genom att ha ”skinn på näsan” konstrueras 

en form av ”kvinnlighet” som försöker iscensätta ”manlighet”. Eller kan det vara så att ”skinn 

på näsan” behövs för att hantera den manlighet som konstrueras i restaurangmiljön? Jag skulle 

vilja hävda att det skulle kunna vara fallet. Den eftersträvsamma manligheten är en ”machohet” 

som Victoria uttrycker det. Det ska bäras tungt, det ska jobbas hårdast och en ska kunna hävda 

sin existens i köket genom trakasserier.   

I deltagarnas berättelser konstrueras det olika former av ”kvinna” och ”man”. I viss mån 

förhåller sig dessa könskonstruktioner till samhällsnormer som verkar utanför 
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restaurangmiljön. Inom restaurangmiljön skapas det normer för mer eller mindre accepterade 

former av ”kvinnlighet” och ”manlighet”.  

I det sista empiriska kapitlet ”Har din arbetsplats kollektivavtal?” analyseras deltagarnas 

föreställningar om facket och hur de förhåller sig till Hotell-och restaurangfacket (HRF). 

Okunskap kring vad facket egentligen gör var återkommande bland deltagarna. Även om 

deltagarna har kunskap tror de att det är många andra som saknar det. Eftersom många i 

branschen jobbar i motgångar. En liten vinstmarginal eller att vara underbemannat uppfattas 

det som att tiden inte riktigt finns där för att engagera sig fackligt. Vem har tid när du alltid är 

trött var ett resonemang som uppstod. Dessutom verkar inte facket engagera sig i en fråga som 

uppfattas som facklig av deltagarna men inte av facket. Skatten på dricksen hade en betydligt 

större inverkan i branschen än metoo. De trodde främst att det berodde på att skattefrågan kan 

alla relatera till. Sexuella trakasserier berör i allra störst utsträckning kvinnor och icke-binära. 

Det kan möjligen bero på att både facket och restaurangbranschen har en mansdominerad 

historia. Ekonomiska frågor har tagit en större plats än frågor om sexuella trakasserier (jfr 

Avendaño 2018: 248ff).  

Även om det finns fackligt arbete för att motverka sexuella trakasserier försvåras det arbetet av 

att det finns andra former av accepterade trakasserier. Den så kallade ”Gamla skolan” inom 

restaurangbranschen grundar sig i skapandet av manlighet genom trakasserier. Kan det vara så 

att trakasserier överlag har accepterats inom branschen bland anställda, vilket har lett till att det 

har sipprat ner till att acceptera sexuella trakasserier också? Klara resonerade som så att det är 

beroende av accepterat våld. Sexuella trakasserier görs till en ”kvinnofråga” resonerade 

deltagarna kring också. Det handlar om kvinnor som måste ”lösa” problemet. Det kan vara så 

att det upplevs som en svårighet att vända sig till facket med frågor som rör sexuella 

trakasserier. På grund av den mansdominerande historia som facket har.  

Det bristande engagemanget för fackliga frågor kan vara beroende av att frågorna presenteras 

ur arbetsgivarens perspektiv. Deltagarna själva tar upp kostnaden för mindre företagare att vara 

fackligt anslutna. Det är enklare att ta hand om problemen själv än av facklig hjälp. I vissa fall 

är det till och med en omöjlighet eftersom arbetsplatsen inte är fackligt ansluten. Tidsbrist anses 

vara en del i problemet för fackligverksamhet. Restaurangbranschen är en slitsam miljö och en 

del arbetar två jobb. Hur ska anställda då ha orken att engagera sig? Det fackliga engagemanget 

tycks väcka en ambivalens hos deltagarna. Det är något som behövs men å andra sidan är det 

inte någonting för mig som anställd. De positionerar sig bort från facket men upplever att det 

är en viktig organisation.  
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Ur ett ekonomiskt perspektiv är det också begripligt varför deltagarna agerar ibland som de gör. 

De verkar inom ett specifikt ekonomiskt system.  Det gör att de kommer vara tvungna att 

förhålla sig till vissa ekonomiska förhållanden. Dessa förhållanden står i relation till de normer 

som är verksamma i samhället. I det kapitalistiska systemet gynnas arbetsgivaren medan 

arbetstagaren hamnar i en beroendeställning. Det skulle vara en möjlig tolkning att på grund av 

att de anställda arbetar i en ”osäker” bransch förstår de sin arbetslivssituation utifrån 

arbetsgivarens perspektiv (Chibber 2017).  

Den slutsats som kan dras av det empiriska materialet i uppsatsen är att deltagarnas 

föreställningar om och upplevelser av sexuella trakasserier är situationell och beroende av deras 

position i yrkesrollshierarkien och könshierarkien. Deltagarnas kroppar speglar föreställningar 

om sexualitet på deras arbetsplatser, både hos de själva men även av omgivningen. Genom att 

iscensätta heterosexualitet med deras kroppar förstärker det normer om hur sexualitet formas i 

förhållande till deras yrkesroller.  

En avslutande kommentar om framtida studier om restaurangarbete. Det skulle kunna ta flera 

olika riktningar. Hur ser manligt kodade personer på branschen och utvecklingen? En annan 

aspekt skulle vara att studera hur arbetsförhållanden förändras när större restaurangkedjor 

automatiseras. På de flesta snabbmatskedjor kan du beställa maten från en maskin. Detta har 

även börjat leta sig in på restauranger som inte setts som snabbmatskedjor tidigare. Vad gör det 

med mänsklig kontakt? En mer HBTQIA+ inriktade studie skulle ge en breddare förståelse av 

hur en heterosexuellt normativ arbetsmiljö påverkar personer som inte identifierar sig med den 

miljön. Vem bestämmer vem som får byta om i vilket omklädningsrum? 
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