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Sammanfattning 

Inledning: Att arbeta i hotell- och restaurangbranschen innebär långa arbetsdagar. Då både 

män och kvinnor har lagt större fokus på att klättra i karriären blir arbetslivet och privatlivet 

viktigt att balansera. När kvinnorna fortfarande har stort ansvar för barn och hushåll kan det 

bli svårare för dem att utveckla sin karriär i branschen.  

Syfte: Denna studie har fokuserat på jämställdheten på chefsnivån och vilka skillnader som 

finns mellan könen i hotell- och restaurangbranschen. Frågeställningarna är: Hur vägen till en 

chefspost kan vara, hur cheferna balanserar familjeliv och arbetsliv samt hur de ser på 

jämställdheten i branschen. 

Metod: Fem semistrukturerade intervjuer med hotell- och restaurangchefer ligger till grund 

för resultatet. Av dessa fem chefer var tre kvinnor och två män. Intervjuerna utfördes genom 

personliga möten och telefonintervju. 

Resultat: Branschen uppfattas som jämställd, men vissa avdelningar är mer könsindelade och 

branschen i helhet är kvinnodominerad. Vägen till chefsposten ser olika ut beroende på 

individen och om man lyckas beror inte på om man är kvinna eller man, utan på 

personligheten. 

Slutsats: Det finns många möjligheter att klättra i karriären inom hotell- och 

restaurangbranschen, om viljan och inställningen finns. Dock kanske vissa delar av 

privatlivet måste prioriteras bort, på grund av oregelbundna arbetstider med mera.  

Nyckelord: Genus, Balansering, Privatliv, Arbetsliv, Könsfördelning. 
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1. Inledning 

Under senare år har både män och kvinnor lagt ett större fokus på att klättra i karriären, eller 

”göra karriär”. Allt fler utbildar sig och konkurrensen blir större. Samtidigt har synen på den 

traditionella kärnfamiljen inte förändrats mycket under de senaste årtiondena. Detta sätter stor 

press på kvinnor som vill ut i arbetslivet när de fortfarande har ett stort ansvar inom hushållet. 

I USA började kvinnorna göra en frammarsch mot chefsposterna redan i början av 1980-talet 

och trenden spred sig vidare till Sverige. Men har vi nått den fördelningen som det jämställda 

Sverige verkligen vill ha? Hotell- och restaurangbranschen är en växande bransch med många 

möjligheter. Många hävdar att det fortfarande finns ett så kallat glastak som hindrar kvinnor 

från att nå de högsta chefsposterna. Men har kvinnor det lättare att ta sig igenom glastaket 

och lyckas då hotell- och restaurangbranschen är ett kvinnodominerat yrkesområde eller 

fastnar de ändå i typiska lågstatusjobb?  

 

2. Bakgrund 

I första delen av bakgrunden tas genusbegreppet upp, detta för att få en förståelse och inblick 

om genus och de normer som präglar oss. Därefter kommer en sammanställning om 

jämställdhet och politik, vi tar även upp vad arbetet inom hotell- och restaurangbranschen 

innebär samt vilka hinder kvinnliga chefer har. 

2.1 Genusbegreppet 

Genus är ett begrepp som Yvonne Hirdman (2001, s11) introducerade i Sverige. Detta är 

benämningen på könen, kvinnor och män, som ses som motsatser (Ibid.). De separeras utifrån 

sociala och kulturella aspekter, inlärda mönster från uppväxten och samhället, inte det 

biologiska könet (Jonsson, Pipping Ekström & Nygren, 2007; Jämställ.nu
1
, 2012c; Karlsson, 

2011, s26; Pizam, 2006). Denna indelning blir synlig med hjälp av handlingar, generella 

åsikter och sociala egenskaper (Jämställ.nu, 2012c; Pizam, 2006). Även genussystemet är ett 

begrepp som Hirdman lanserat, detta system fokuserar på två delar – hierarki och dikotomi
2
 

inom arbetslivet (Lundberg, 2007). Det delar in män och kvinnor i olika roller och positioner 

efter ett mönster och därigenom visas kvinnornas sociala underkastning och det som i 

                                                           
1 Jämställ.nu/Allt om jämställdhetsintegrering är en portal och samverkanssatsning mellan Europeiska 

Socialfondens Tema Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Vinnova. 
2 Dikotomi betyder könens isärhållande (Lundberg, 2007). 
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samhället anses vara manligt respektive kvinnligt (Jämställ.nu, 2012a; Lundberg, 2007). Det 

är oskrivna regler, sociala förväntningar och ideal som vi människor förhåller oss till och 

anses vara önskvärda, som blir till normer (Karlsson, 2011, s26). Typiska könsroller bestäms 

och byggs upp av den biologiska strukturen där normer och förväntningar påverkar varandra 

(Connell, 1995). Personer kan ha en eller flera roller samtidigt och kan identifieras genom 

vissa egenskaper (Nilsson, 2005, s74). Typiska maskuliniteter anses bland annat vara att 

männen är starka, stabila, ansvarstagande, högljudda, beslutsamma, tydliga, mentalt starka, 

orädda och har heder (Karlsson, 2011, s46; Pizam, 2006). Kvinnor anses vara uthålliga, 

känsliga, fingerfärdiga, lyhörda och ha hög toleransnivå (Lundberg, 2007).  

2.2 Jämställdhet och politik  

Nordenmark (2004, s29) skriver att Sverige anses vara ett av de mest jämställda länderna i 

världen och detta har sakta byggts upp under en lång tid, vilket tabell 1 visar.  

Tabell 1 – Viktiga årtal för jämställdheten i Sverige 

År 1919 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag. 

År 1921 De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen. 

År 1923 Behörighetslagen; lag som stadgade att kvinnor ska vara likställda män ifråga om behörighet 

att inneha ämbete (statstjänst), med undantag för militära-, polisiära- och prästtjänster. 

Lagen antogs i juni 1923 och trädde i kraft i juli 1925. 

År 1927 Statliga läroverk öppnas för flickor. 

År 1939 Arbetande kvinnor får inte avskedas för att de är gravida eller gifter sig. 

År 1947 Lag om att statligt anställa ska få samma lön för samma tjänst införs. 

År 1971 Särbeskattning av inkomsterna för äkta makar införs. Detta innebär att gifta kvinnor blev 

ekonomiskt självständiga individer. Kvinnornas självklara rätt att försörja sig själva tog då 

ett stort kliv framåt. 

År 1974 Föräldraförsäkringen införs, föräldrar fick rätt att dela på ledigheten vid barns födsel. 

År 1979 Jämställdhetslagen, syftar till att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, 

anställnings- och andra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Lagen är könsneutral, 

vilket innebär att den ska motverka diskriminering av såväl kvinnor som män. Den siktar 

dock främst till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. 

År 1980 Lag fastställds mot könsdiskriminering i arbetslivet. 

År 1994 Pappamånad införs vilket krävde att pappan, för att fullt få utnyttja föräldraförsäkringen, 

skulle ta ut en månad av föräldraförsäkringen, oberoende av familjens förhållanden. 

(Källa: Jämställ.nu, 2009a; SCB, 2010, s5-7)  
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Jämställdhet står för förhållandet mellan män och kvinnor, att de ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter på livets alla områden (Jämställ.nu, 2012c; SCB, 2010). SCB 

(2010) beskriver att en kvantitativ jämställdhet, vilket också kan benämnas kvotering, innebär 

att yrken, utbildningar, maktpositioner med mera har en jämn fördelning mellan kvinnor och 

män. En kvalitativ jämställdhet går ut på att det är både kvinnors och mäns erfarenheter och 

värderingar som ska påverka samhällets utveckling (Ibid.). Jämställdheten har i Sverige 

erkänts i lag och är en central punkt i politiken (Jonsson et al., 2007; Jämställ.nu, 2012d). 

Lagarna säger att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter inom livets alla 

områden, med en jämn maktfördelning, inflytande och lika lön för likvärdigt arbete (Jonsson 

et al., 2007). Enligt Jämställ.nu (2012e) instiftades lagarna redan i början av 1970-talet, och 

sedan dess har Sverige haft en jämställdhetspolitik. De jämställdhetspolitiska målen är att det, 

mellan kvinnor och män ska upprättas: 

 En jämn fördelning av makt och inflytande 

 Ekonomisk jämställdhet 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra; rätten att bestämma över sin egen kropp  

(Källa: Jämställ.nu, 2012b; SCB, 2010)  

Den främsta strategin för att uppnå jämställdhetspolitiska mål är jämställdhetsintegreringen, 

som har använts i Sverige sedan 1994 (Jämställ.nu, 2009b; Jämställ.nu, 2012d). 

Jämställdhetsintegrering är ett politiskt begrepp för att strategiskt nå ett jämställt samhälle 

(Jämställ.nu, 2009b). Strategin innebär att analysera och synliggöra vilka konsekvenser olika 

beslut har för kvinnor och män (Ibid.). Europarådet definierar jämställdhetsintegrering på 

följande sätt:  

"Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, 

utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett 

jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer 

och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattandet." (Jämställ.nu, 2009b). 

2.3 Att arbeta i hotell- och restaurangbranschen  

Förr innebar arbete i hotell- och restaurangbranschen generellt att arbetsdagen började vid 
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soluppgången och slutade när sista gästen gått hem mitt i natten, arbetsgivaren kunde utan 

restriktioner kräva en arbetsvecka på 100 timmar (Jarnhammar, 2005). Jarnhammar (2005) 

skriver att personalen ofta blev utskällda och hotade, men förväntades ändå vara artiga och 

tillmötesgående mot alla gäster. Arbetsgivaren stod utan undantag på gästens sida (Ibid.). 

Maxwell (1997) som gjort sin undersökning i Storbritannien, men även Mooney och Ryan 

(2009), från Nya Zeeland och Australien samt svenska Arbetsförmedlingen (2011) skriver att 

arbetskulturen med långa, obekväma arbetsdagar även finns kvar idag vilket innebär mycket 

stress. All hotell- och restaurangpersonal ska klara av krishantering och problemlösningar, 

arbetet kräver också att man är serviceinriktad, flexibel, bra på att organisera och kan hantera 

många olika arbetsuppgifter samtidigt (Arbetsförmedlingen, 2011; Maxwell, 1997). 

Kommunikation och ett bra samarbete mellan alla avdelningar inom företaget är viktigt för 

att arbetet ska flyta på effektivt, vilket skapar god stämning (Ibid.). Arbetet har en social 

miljö där man träffar många olika människor, dock präglas det ofta av höga ljudnivåer och 

tunga fysiska påfrestningar (Arbetsförmedlingen, 2011). Att arbeta i branschen innebär 

ständiga förändringar där ingen dag är sig lik, att arbeta i rotation på olika avdelningar och ha 

olika arbetstider med helg-, förmiddags- eller kvällspass är vanligt (Ibid.).  

Jarnhammar (2005) skriver att det var kvinnorna som dominerade betjäningen och utförde det 

tunga arbetet på krogar och värdshus. Författaren menar att kvinnorna betraktades som ett 

självklart och lovligt byte och förväntades locka manliga kunder, var de inte samarbetsvilliga 

betraktades de som en börda och avskedades. När restaurangerna utvecklades runt 1800-talet 

tog den manliga betjäningen över, de kallade sig då kypare (Ibid.). För att vara (manlig) 

kypare på den tiden krävdes många år av lärlingsarbete samt ett mästarprov (Ibid.). Hotell- 

och restaurangyrket betraktades förr som ett bottenskikt i jämförelse med övriga yrken och 

hade en låg status bland allmänheten, även idag är detta en av de lägst avlönade branscherna i 

Sverige (Jarnhammar, 2005; Restauratören, 2012). Detta kan leda till att hotell- och 

restaurangindustrin förlorar viktig kompetens menar den svenska branschtidningen 

Restauratören (2012) i en debattartikel.  

2.4 Kvinnor som chefer 

I dagens svenska samhälle finns en uppfattning om att vissa yrkesval och karriärer ska följa 

kön mer än individens begåvning (Arrhenius, 1999, s92). Mooney och Ryan (2009), som 

gjort sin undersökning i Nya Zeeland och Australien, menar att män har uppfattningen att det 

enbart finns vissa arbetsuppgifter som passar kvinnor. Många forskare menar att ”The Glass 
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Ceiling” eller glastaket är ett resultat av dessa åsikter (Mooney & Ryan, 2009; Li & Wang 

Leung, 2001; Sparrowe & Iverson, 1999). De beskriver att glastaket står för den osynliga 

barriären som utgör ett hinder för kvinnorna att nå de allra högsta chefsposterna (Ibid.). 

Andra benämner denna term som en osynlig spindelväv som håller kvinnorna tillbaka i 

arbetslivet (Mooney & Ryan, 2009).  

Enligt Mooney och Ryan (2009) finns det fler män än kvinnor i de högre chefspositionerna. 

Cohen, Huffman och Knauer (2009) menar i deras undersökning från USA, att kvinnor får 

högre positioner inom en organisation men inte alltid med mer ansvar eller befogenheter. För 

att öka integrationen får kvinnor chefsposter enbart som symbolisk betydelse, då kvinnliga 

chefer är viktiga aktörer för att visa upp och öka jämställdheten (Ibid.). Mooney och Ryan 

(2009) samt Maxwell (1997) nämner att det även finns ett ”Old Boys Network” vilket 

exkluderar kvinnliga chefer från aktiviteter och evenemang som stärker relationer mellan 

kollegor. I Sverige har Gerd Lindgren (1999) forskat om detta begrepp och benämner det 

homosocialitet. Hon undersöker bland annat sjukvården och talar om att kvinnor inte kan bli 

delaktiga i manliga, enkönade arbetskollektiv (Ibid.). Orsaken till begreppet är att männen 

tycks ha lättare att relatera till andra män med liknande bakgrund och historia, detta påverkar 

indirekt kvinnornas arbete och karriärer negativt (Mooney & Ryan, 2009). Cohen et al. 

(2009) menar att männen har lättare att tro på sig själva och kan ta större plats än kvinnorna, 

detta gör att gapet mellan kvinnliga och manliga chefer finns. Yvonne Hirdman (2001) tror 

att genussystemet är så vardagligt att människan inte ser det eller bryr sig om det. Hon menar 

att detta är en nedärvd samhällssyn som ger kvinnor en underställd roll. Kvinnor blir ofta 

anställda för deras empati, samt deras förmåga att hantera och ge bra service till människor 

(Mooney & Ryan, 2009; Pizam, 2006). Cohen et al. (2009) och Pizam (2006) tror att det 

kanske är just därför många kvinnor söker sig till serviceyrken såsom sjukvård, kock/servitris 

och försäkringsrådgivare. Dessa yrken har dock varit de som ökat andelen kvinnliga chefer 

mest under 80- 90- och 2000-talet, vilket kan bero på att industrierna har växt under en lång 

period och haft ett stort behov av arbetskraft (Cohen et al., 2009). I näringslivets privata 

sektor är 72 procent manliga chefer och 28 procent kvinnliga (SCB, 2010). Generellt var 

kvinnliga hotellchefer i åldersgruppen 20-39, singlar eller lesbiska, högutbildade och hade 5-

15 års erfarenhet i hotellbranschen (Li & Wang Leung, 2001; Mooney & Ryan, 2009).  

Mooney och Ryan (2009) skriver att både män och kvinnor som rekryterar har stereotypiska 

tankar om manligt och kvinnligt, vilket påverkade valet av vem som skulle anställas. De 
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funderade på vem som skulle vara mer trogen mot företaget och valet blev oftast en man, 

trots att förutsättningar som utbildning och erfarenhet var lika (Ibid.). Att kvinnor kunde bli 

gravida anses för vissa arbetsgivare vara något hotfullt och valdes därför bort (Arrhenius, 

1999, s14; Mooney & Ryan, 2009).  

2.4.1 Löner 

Cohen et al. (2009) påpekar att kvinnor dominerar främst på chefsposter som är lågavlönade. 

Dessa yrken har ofta dåligt rykte, liten prestige och makt (Ibid.). I USA har man skapat en 

benämning för kvinnor som hamnar i lågavlönade jobb med låg status, ”the Pink Ghetto 

Jobs”, där de fastnar och har svårare att utveckla karriärer (Mooney & Ryan, 2009). 

Sparrowe och Iverson (1999) benämner detta som Pink-Collar positions i sin undersökning 

från USA. Burgess (2003) menar, i en undersökning från Storbritannien, att kvinnor 

accepterar ett arbete med lägre lön, där de har svårare att befordras på grund av att de tycker 

om arbetsplatsen och kollegorna. Männen däremot har en inställning om att hög lön är det 

främsta valet för att anta ett jobb, ett roligt och utvecklande jobb kommer i andra hand 

(Karlsson, 2011, s56).  

Enligt undersökningen gjord av Cohen et al. (2009) minskade löneklyftan mellan könen 

under 90-talet. Denna minskning skedde troligen på grund av att fler kvinnor skapat sig mer 

erfarenhet och började ta ut en universitetsexamen (Ibid.). I Sverige har 50 procent av alla 

kvinnor i åldern 25-44 en eftergymnasial utbildning, av männen i samma åldersgrupp är det 

37 procent (SCB, 2010). Sparrowe och Iverson (1999) menar dock att en kvinna med en 

högre utbildning har nästan lika villkor som en man, utan utbildning, på samma position. 

Därför är det fortfarande så att kvinnor inte får samma lön som männen för lika arbete 

(Burgess, 2003; Sparrowe & Iverson, 1999; Pizam, 2006). Branschtidningen Restauratören 

(2012) skriver att medianlönen för en kvinna är 1700 kronor mindre i månaden än en man.  

2.4.2 Balansering av arbete och familj 

Maxwell (1997) anser att kvinnliga förebilder är positivt för branschen då de föregår med gott 

exempel. Dock menar Mooney och Ryan (2009) att det finns ett dåligt utbud av förebilder i 

hotell- och restaurangindustrin och att många kvinnor har svårt att se hur en kvinnlig chef kan 

kombinera familjen och karriären. Många professionella kvinnor har hoppat av arbetet efter 

att de har skaffat barn, vilket också har bidragit till att arbetsgivare är mer oroliga att anställa 

kvinnor (Cohen et al., 2009). För att nå chefsposter måste man också vara mobilt rörlig och 
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delta i sociala aktiviteter (Maxwell, 1997; Mooney & Ryan, 2009). Därför är det lättare för 

unga kvinnor, utan barn, att fokusera på karriären då de vill utveckla sig i branschen och 

oftast inte har några svårigheter med att vara flexibla och mobilt rörliga (Mooney & Ryan, 

2009). Det blir svårare för kvinnor med barn att nå dessa positioner och samtidigt hitta en bra 

balans med privatlivet, eftersom kvinnorna generellt sett fortfarande är de som har 

huvudansvaret för barnen och hushållsarbetet (Ibid.). Att förhållandena är desamma i Sverige 

påpekar Nordenmark (2004, s14) i boken Arbetsliv, familjeliv och kön.  

När det gäller svenska förhållanden diskuterar Gonäs, Lindgren och Bildt (2001, s52) att 

föräldraförsäkringen skulle bidra till en jämnare fördelning av ansvaret med barnen, men att 

resultatet istället är att kvinnorna ändå spenderar mycket tid ifrån arbetet. Li och Wang Leung 

(2001) menar, i sin undersökning från Singapore, att det är viktigt att ha stöd från sin familj 

och partner vid utvecklingen av sin karriär. Men i deras undersökning visade det sig att en 

stor andel kvinnor inte kände sig stöttade av familjen. Författarna nämner att dåligt stöd och 

support från familjen är en bidragande faktor till existensen av glastaket. Detta stärker 

Nordenmark (2004, s21) då han menar att arbetet i hemmet måste delas lika om kvinnor ska 

ha någon chans att nå högre positioner.  

Många kvinnor med familj tycker att det är jobbigt med branschens långa arbetspass 

(Mooney & Ryan, 2009). Sparrowe och Iverson (1999) menar att arbetande kvinnor med 

familj väljer deltidsjobb som tillåter dem ett flexibelt schema, så de inte behöver placera 

karriären före hushållet. Därigenom begränsar kvinnorna deras egen inkomst och 

karriärutveckling (Ibid.). I Sverige har hela 42 procent av alla kvinnorna medan enbart 9 

procent av alla männen ett deltidsjobb (Nordenmark, 2004, s29). Mooney och Ryan (2009) 

menar att dagens kultur har skapat normer som gjort att det blivit mer socialt oacceptabelt att 

minska på arbetstiderna. Författarna ser tydligt att unga kvinnor, som är mer inställda på att 

jobba många timmar, har haft funderingar på hur de i framtiden ska kunna kombinera barn 

och arbete för att få en balanserad samvaro. Dessa normer leder till en ökad fysisk och 

psykisk stress med hög utbrändhet och lägre engagemang, där hushållet och familjen blir 

lidande (Li & Wang Leung, 2001).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hotell- och restaurangchefers uppfattningar, om likheter och skillnader 

mellan manliga och kvinnliga chefer i branschen. Detta utifrån nedanstående frågeställningar: 

 Hur ser chefer på balanseringen av familjeliv och arbetsliv? 

 Finns det några hinder i karriärutvecklingen som kan relateras till kön? 

 Hur ser vägen till chefsposten ut? 

 Hur är synen på könsfördelningen inom branschen? 

 

4. Metod och material 

En kvalitativ forskningsmetod användes till denna undersökning och den är genomförd med 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning är en 

tolkningsinriktad metod som baseras på ord. Detta betyder att tyngden ligger på deltagarnas 

ståndpunkter och förståelse av det sociala samhället, vilket forskarna sedan tolkar. Med det 

sociala samhället menas resultatet av samspelet mellan individer (Bryman, 2011).  

Valet att undersöka chefspositioner inom hotell- och restaurangbranschen, utifrån balansering 

av familj- och arbetsliv, vägen till chefsposten samt jämställdheten inom branschen, gjordes 

för att ämnet är intressant. Det finns lite forskning inom detta område i Sverige och vi valde 

att fördjupa oss i ämnet eftersom vi själva är kvinnor som vill göra karriär i branschen. Vi 

ville även utveckla arbetet från en tidigare skriven b-uppsats inom samma ämne 

(Bryngelsson, Madsen & Olsson, 2011). 

Efter arbetet med b-uppsatsen fanns en förkunskap om vilka vetenskapliga artiklar som finns 

tillgängliga och var dessa går att hitta. Från databasen Summon hittades fyra stycken artiklar 

med passande innehåll för uppsatsens ämne, se bilaga 1. De resterande vetenskapliga 

artiklarna har vi fått från handledare eller den tidigare skrivna b-uppsatsen (Bryngelsson, 

Madsen & Olsson, 2011). Olika sorters litteratur, debattartiklar, internetsidor och uppsatser 

har använts i kombination med artiklarna för att få en omfattande och väsentlig bakgrund. 
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4.1 Semistrukturerad intervju 

En intervjuguide sammanställdes i enlighet med Bryman (2011) som hjälp under intervjun 

(bilaga 2). Listan på frågor i denna intervjuguide kan dock frångås under intervjuns gång och 

flexibiliteten detta medför gör intervjun semistrukturerad (Ibid.). Ordningsföljd och 

formulering kan ändras och följdfrågor kan också läggas till om så behövs (Ibid.). Den 

kvalitativa inriktningen på intervjun, som nämndes tidigare, gör att intervjupersonen 

(deltagaren) har stor frihet att själv utforma svaren och uppmanas ge fylliga och detaljerade 

svar (Ibid.). 

Resultatet utgår från totalt fem stycken intervjuer med både kvinnliga och manliga hotell- och 

restaurangchefer. Frågorna har fokus på balansen mellan privatliv och arbetsliv, hur vägen till 

chefspositionen varit och hur de ser på jämställdheten inom branschen. Inspiration till 

intervjufrågor kom från boken Det ordnar sig alltid, arbetsbok kring frågor om organisation 

och kön av Anna Wahl och Charlotte Holgersson, från 2004. När frågorna utformades var 

formuleringen viktig att tänka på. Slutna ”ja och nej”-frågor samt ledande frågor skall inte 

finnas med då dessa begränsar intervjupersonernas svar (Bryman, 2011).  

4.2 Urval   

Urvalet gjordes genom så kallade målstyrda urval, detta för att välja ut personer som har 

direkt koppling till vårt forskningsämne (Bryman, 2011). Urvalet har skett på två nivåer, först 

skulle ett antal hotell hittas utifrån olika kriterier (vilka visas nedan), därefter valdes fem 

chefer ut från dessa hotell för förfrågning om de ville medverka som intervjuperson. 

Fördelning mellan könen blev två män och tre kvinnor. Kriterierna var följande: 

 Hotellet ska ha en anslutande restaurang som är öppen för servering året om. 

 Hotellet ska ha minst 100 rum. 

 Hotellet ska ha minst 25 anställda. 

 Hotellen ska ha en geografisk spridning. 

 Endast en chef från varje hotell ska intervjuas. 

 Intervjupersonerna ska ha titeln restaurangchef, hotellchef eller hotelldirektör. 

 Minst ett av företagen ska vara ett fristående hotell. 

 Minst tre av företagen ska vara från kedjor. 

 Enbart ett hotell från varje kedja ska användas. 
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För att hitta hotellen för undersökningen användes databasen AffärsData samt personliga 

kontakter. I AffärsData söker man efter företag och får tillgång till organisationsnummer, 

årsredovisning, styrelse och allmän information med mera (Affärsdata, 2012b). Anledningen 

till att denna databas valdes var för att enkelt hitta hotell med de önskade kriterierna genom 

att begränsa sökningen med hjälp av verksamhetskod, antal anställda, bolagsform och län 

(Affärsdata, 2012a). I databasen användes verksamhetskoden 55101; Hotellverksamhet med 

restaurangrörelse för att få fram de önskade företagen. Antal anställda begränsades också 

genom att välja mer än 25 anställda. Vid den första urgallringen hittades 178 stycken företag 

som passade kriterierna. Sökningen begränsades ytterligare genom att söka på specifika län 

för att få den geografiska spridningen. Hotellen granskades genom att årsredovisningen 

lästes. När tio hotell valts ut från databasen användes hotellens egna hemsidor för att se om 

de höll sig inom kriterierna för antal rum. Därefter återstod att kontakta hotellen för att ta 

reda på vilka som var hotellchefer och restaurangchefer och ge förfrågningar om intervju.  

4.2.1 Fakta om intervjupersoner 

De fem intervjupersonerna är tre kvinnor och två män i åldrarna 25-45 år, tre arbetar inom 

hotellkedjor och två på privatägda hotell. De lever i sambo-, särbo- eller singelhushåll och två 

av de intervjuade har barn. 

 Intervjuperson 1 intervjuades den 16 april 2012. Hon kommer härefter att kallas Sara, 

är omkring 40 år och särbo utan barn. Hon är hotelldirektör för tre hotell som ingår i 

en kedja. Alla hotell ligger i en större stad.  

 Intervjuperson 2, som vi kallar Lisa, är i 30 årsåldern och singel. Hon arbetar som 

hotellchef i en mindre stad. Hotellet är privatägt men ingår i en hotellkedja. Intervjun 

genomfördes fredagen den 27 april 2012. 

 Intervjuperson 3 kommer härefter att kallas Peter. Intervjun skedde den 3 maj 2012. 

Han är omkring 40 år, har sambo och ett barn i tonåren. Han är hotellchef över ett 

välkänt och framgångsrikt hotell som är med i en kedja och ligger i en mindre stad. 

 Intervjuperson 4 är restaurangchef på ett lyxigt privatägt hotell i en storstad. Han 

kommer härefter att kallas för Adam. Han är omkring 35 år, har flickvän och har 

arbetat i branschen i flera år på restauranger. Han intervjuades den 7 maj 2012. 

 Intervjuperson 5 är 29 år och arbetar som restaurangchef på ett välkänt hotell på liten 

ort, där hon haft chefsposten i tre och ett halvt år. Hon kallas här för Helene, hon är 

sambo och har en dotter. Intervjun skedde över telefon den 9 maj. 
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4.3 Genomförande 

Syftet var att alla intervjuer skulle ske vid ett personligt möte på chefernas respektive 

arbetsplats, dock skedde en intervju per telefon på grund av tidsbrist. För att inte bli störda 

valdes en lugn och tyst miljö. Ljudinspelning valdes som verktyg till fyra av intervjuerna. Till 

den tredje personliga intervjun gjordes endast anteckningar då intervjupersonen valde att inte 

bli inspelad. Att spela in intervjuerna föredras enligt Bryman (2011) för att kunna ange hur 

intervjupersonen säger något, speciella fraser och uttryck och senare ha underlag för analys. 

Var och en av intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter. Första intervjun gjordes som en 

pilotstudie, vilken även användes till resultatet, där vi efteråt kunde analysera och förbättra 

innehållet och frågorna i guiden. På grund av avbokningar blev tiden knapp och den sista 

intervjun gjordes därför per telefon, även den med ljudinspelning. Det är inga stora skillnader 

mellan att göra personliga intervjuer och telefonintervjuer enligt Bryman (2011). Gör man 

intervjuerna på telefon går det inte att se kroppsspråket men det blir istället lättare att ställa 

och få svar på känsliga frågor (Ibid.). 

Frågor om ålder och lön tycktes vara känsliga ämnen att svara på vid de personliga 

intervjuerna, därför togs ålderfrågan bort och formuleringen på frågan om lön ändrades. Efter 

förändringen blev intervjun mer lättsam och intervjupersonerna upplevdes, av intervjuarna, 

som mer öppna och ärliga i sina svar.  

4.3.1 Etik 

Vid forskning som innefattar människor är etik en central fråga. Hur man ska behandla de 

individer som deltar och hur integriteten ska upprätthållas är något som ska fastställas innan 

intervjun börjar (Bryman, 2011). Innan intervjuerna i denna studie påbörjades informeras de 

deltagande om vilka deras rättigheter är för medverkandet. Rättigheterna var desamma som 

de fyra etiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet står för att den deltagande ska få 

upplysningar om forskarnas namn, institutionsanknytning, hur undersökningen genomförs 

samt vad undersökningens syfte är (Bryman, 2011; Forskningsetiska principer, 2012). 

Samtyckeskravet betyder att deltagaren ska veta att medverkandet är frivilligt, att de när som 

helst kan avstå från att svara på någon fråga samt att de har rätt att avbryta medverkandet när 

som helst (Ibid.). Konfidentialitetskravet försäkrar att deltagarna är anonyma och att ingen 

detaljerad privat information kommer att visas för obehöriga (Ibid.). Nyttjandekravet betyder 
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att uppgifterna som intervjupersonerna ger, endast får användas för forskningen (Bryman, 

2011). 

4.4 Analys av data 

Transkriberingarna av varje intervju skedde de närmast följande dagarna efter intervjun, detta 

för att ha den färskt i minnet och då lättare få med alla intryck. Transkriberingen är inte helt 

utförligt skriven; många utfyllningsord och tvekanden med mera finns inte med, då detta inte 

ansågs som något viktigt för resultatet. Men fanns utstickande reaktioner eller restriktioner 

till någon fråga togs detta självklart med i transkriberingen.  

Analys av data inom kvalitativ forskning sker växlande med insamlingen, den påbörjas alltså 

innan all information samlats (Bryman, 2011). Analys av de transkriberade intervjuerna 

gjordes utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar i förhållande till den teoretiska 

bakgrundens innehåll. Alla intervjutranskriberingar lästes igenom och det viktigaste 

markerades ut. Resultatet grupperades efter de olika inriktningar bakgrunden har. Mycket av 

det insamlade materialet överensstämde med varandra, dock fanns en del skillnader som tas 

upp i resultatdiskussionen.  

4.4.1 Tillförlitlighet och äkthet 

Det har diskuterats huruvida reliabilitet och validitet är relevanta kriterier för kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2011). Betydelsen av reliabilitet är om en undersökning kan 

upprepas, om forskarna kan enas om en tolkning av ett svar och pålitligheten av den 

insamlade informationen (Bryman, 2011; NE, 2012a). Med validitet menas den utsträckning 

en undersökning mäter det verkliga syftet samt vilken möjlighet en generalisering kan göras 

(Bryman, 2011; NE, 2012b). Istället för att använda reliabilitet och validitet till en kvalitativ 

undersökning finns ett antal alternativ som stämmer bättre överens med de kvalitativa 

forskningsaspekterna, ett exempel är Guba och Lincolns tillförlitlighet och äkthet från 1994 

(refererad i Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) beskriver Guba och Lincoln att 

tillförlitlighet innebär att resultatet måste vara trovärdigt, överförbart till annan kontext eller 

tillfälle, pålitligt genom ”fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen” (s355) samt inte präglas av personliga värderingar. Äkthet betyder att 

undersökningen ska ge en rättvis bild av åsikter och uppfattningar (Ibid.). Författarna till 

detta arbete anser att en tillförlitlighet och äkthet har genomsyrat hela resultatet då enbart 
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intervjupersonernas åsikter återges, detta med försiktighet, samt att en utförlig beskrivning av 

processen finns tillgänglig. 

4.4.2 Teoretisk mättnad 

En teoretisk mättnad uppstår när undersökningen inte får någon ytterligare ny eller relevant 

information genom intervjuerna, det är vid detta tillfälle urvalet stannar av och en 

sammanställning börjar (Bryman, 2011). Den teoretiska mättnaden för detta arbete skedde 

när den sista intervjun gjordes då det visade sig att intervjusvaren till största delen 

överensstämde med de redan insamlade svaren. 

 

5. Resultat 

Resultatet bygger på fem stycken intervjuer med restaurang- och hotellchefer, nedan visas de 

viktigaste punkterna som framkommit. 

5.1 Chefskapet 

Intervjuerna startades alltid med att de intervjuade fick berätta om sin väg till 

chefspositionerna. Tre av de intervjuade berättar att deras väg till chefsposten har varit lite av 

en slump. Alla fick en fast anställning på hotell eller restaurang efter att de arbetat extra på 

olika avdelningar och därmed fortsatt i branschen. En utbildning inom just hotell och 

restaurang har därför oftast kommit under anställningstiden, förutom för Helene som 

studerade hotell och restaurang på gymnasiet. Många hade alltså en utbildning på annat 

område än inom branschen innan de började jobba på hotell eller restaurang. En tydlig trend 

bland de intervjuade var att de senare skaffat sig en utbildning inom ekonomi, 

marknadsföring eller ledarskap för att stärka chefskapet. Två av cheferna nämnde att de inte 

hade planer att bli chef först, men att det sedan blev ett naturligt val för dem. Alla har varit 

med och jobbat i driften och har under sin karriär flyttat runt på olika hotell och restauranger 

eller andra typer av arbetsplatser innan de hamnade på den högre chefsposten. Sara menar att 

arbeta på många olika arbetsplatser och inom olika avdelningar gör att man blir säker i sin 

roll vilket ger en bra förståelse för ett framtida chefsjobb, detta instämmer även de andra 

intervjuade med.  
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Ett utstickande resultat från intervjuerna var att en av Sveriges största hotellkedja har en 

uttalad taktik om att man inte anställer en person som jobbat på samma hotell i en högre 

chefspost. Detta för att man inte ska behöva vara chef över kollegor som man en gång jobbat 

med. Därför är det i praktiken så att man måste vara mobilt rörlig och inte stanna på samma 

hotell under hela sin karriär om man vill nå högre positioner inom denna kedja. Men, som 

påpekas i intervjun med Sara, behöver man inte flytta långt, bara till ett nytt hotell ett tag för 

att få en ny start och nya kollegor. Man hindras alltså inte från att få en chefspost på det 

gamla hotellet efter några år borta från den verksamheten. Dock är hon den enda av fem 

intervjupersoner som har gått denna väg. De övriga fyra är chefer på arbetsplatsen där de 

tidigare varit arbetskollegor med personalen. De uttrycker att denna övergång inte varit något 

problem, dock har den varit lite svår vid vissa tillfällen. 

På grund av att omställningen från att vara kollega till chef ibland varit svår har Lisa känt sig 

tryggare med att ha en mentor att diskutera med. Hon tror att stödet hon fått från denne, som 

är en äldre man och ägaren av hotellet, har betytt mycket och inspirerat henne att göra karriär. 

Även Sara nämner att hon har haft en äldre, manlig förebild som fungerar som en slags 

mentor. Helene har, genom Restauratörens mentorsprogram
3
, fått en kvinnlig mentor som 

hon finner mycket stöd hos, där hon kan ventilera saker om sitt chefskap. Adam hade en 

förebild, detta var mannen som tidigare hade haft hans chefsroll. Däremot nämnde Peter att 

han inte haft några förebilder eller mentorer alls från branschen. Helene tycker det är viktigt 

att kvinnliga chefer börjar få utrymme att synas, andra kvinnor måste få se att det går att göra 

karriär och samtidigt ha familj, att man kan ha båda delarna och inte behöva försaka det ena 

eller det andra. Kvinnorna själva tror att det finns gott om kvinnliga förebilder i denna 

bransch och att fler uppstår, men de kan inte nämna några vid namn.  

Peter och Sara tror inte att termen ”Old Boys Network” endast behöver vara könsrelaterat, det 

har mer med personerna i sig att göra. Sara säger att ”Det är ett gäng som man umgås med, 

som man trivs med och som vet hur man fungerar”, detta kanske gör att man hellre använder 

det kontaktnät som man redan har istället för att skaffa nya kontakter. Men hon påpekar att 

det är viktigt att man är med på aktivteter och bildar ett kontaktnät. Lisa har aldrig känt av 

något ”Old Boys Network” men menar att det är övervägande manliga chefer i branschen, 

även om hon har träffat en del kvinnor. Dock är hon osäker på hur det verkligen ser ut i 

                                                           
3 Mentorprogrammet Kulnet startade 2002 och erbjuder unga chefer inom hotell- och 
restaurangbranschen inspiration och stöd i deras utveckling. Cirka 55 mentorer och 200 adepter bildar 
ett nätverk av erfarna och kunniga chefer (Besöksliv, 2011). 
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branschen då hon tycker den är jämställd. Helene kan tänka sig att kvinnor ser varandra mer 

som konkurrenter och inte unnar andra kvinnor chefspositionerna. Hon tror att kvinnor 

överlag har lite svårare att släppa in andra kvinnor och därför blir konkurrensen större. 

Adams resonemang kring termen är tvärt om eftersom han menar att det är mest kvinnliga 

chefer i hotellbranschen. Han säger att ”Jag kan nästan tycka att det är tvärt om i 

hotellbranschen, att kvinnliga chefer hjälper andra tjejer att komma upp, så jag tycker 

snarare att det är svårare som man i hotellbranschen att komma fram.” Han menar att det 

oftast är kvinnor som rekryteras, dock tror han att det är samma problem i mansdominerade 

branscher. Att detta sker är inte konstigt då man kommer närmare sitt eget kön och det blir en 

naturlig process. 

När författarna ställde frågan om de intervjuade tar en roll som chef, var det få som svarade 

på vad för slags roll de faktiskt tar. Helene sade att hon har ett personligt, engagerat ledarskap 

där hon tycker att alla ska vara delaktiga i beslut och kunna växa i sina roller, men att det är 

hon som ändå tar det slutgiltiga beslutet och bestämmer. Sara känner inte att hon tar en 

speciell roll alls, men hon säger ”Att föregå med gott exempel och alltid vara glad, är något 

som behövs för att arbetsplatsen ska ha en god stämning, så det är ju en slags roll”. Denna 

roll påpekar även männen att de intar med sin chefsposition. Lisa säger att hon tycker att hon 

tar en speciell roll men menar att det kommer med arbetsuppgiften. Men hon betonar att det 

är svårt att hitta en bra balans ibland ”Man vill ju inte bli för hård, jag vill att andra ska 

känna att de kan komma till mig och prata, vad det än gäller. Jag vill kunna stötta dem både 

på jobbet och privat för det är något som ingår i att vara chef”. Författarna frågade även om 

de har haft svårigheter med delegeringen på grund av kön och Lisa säger att det är 

inställningen och sättet att hantera ledarskapet som är betydande. Hon har dock känt 

svårigheter med att leda äldre män. Hon tror att det kan bero på att hon är en ung, kvinnlig 

chef och att de äldre männen kan tycka ”bara för att man är en ung tjej så har man kanske 

inte så mycket att komma med”. För att klara av chefsrollen krävs det att man har skinn på 

näsan. Helene påpekar att ”kvinnor kanske blir lite hårdare granskade medan männen blir 

mer accepterade vad de än gör, vilket gör att kvinnor måste arbeta mer för att bevisa vad de 

går för”. Lisa har självförtroende i sin ledarroll och säger att ”jag vet att det här kan jag 

väldigt bra, då kan inte någon annan komma och tycka något annat. Känner jag mig osäker 

och behöver hjälp, tar jag den hjälpen”. Hon tror detta är ett kvinnligt resonemang och att 

män har svårare för att be om hjälp om de är osäkra på något.  
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5.2 Privatliv och arbetsliv 

Det är viktigt att vara flexibel och mobilt rörlig i en chefsroll och alla menar att 

chefspositionen kräver stort ansvar. Lisa älskar sitt jobb och vill inget annat än att driva 

hotell, hon säger ”det är ju inget 8-5 jobb att vara hotellchef”. Hon nämner att det är viktigt 

att vara flexibel inom arbetsplatsen, att hoppa in i avdelningar där det är stressigt eller när en 

anställd är sjuk. När det kommer lugnare perioder är schemat lite mer flexibelt och hon kan 

då ta ledigt. Även Peter nämner att han har viss möjlighet till att anpassa sitt schema till sig 

själv vid lugnare perioder och ibland jobba hemifrån. Han menar att det är en livsstil att jobba 

på hotell och det krävs en speciell personlighet för jobbet. Han har känt lite svårigheter kring 

balanseringen mellan arbetslivet och privatlivet när han ibland fått tagit över två roller, då 

någon varit sjuk eller rekryteringen tagit tid, men i det vardagliga chefskapet anser han inte 

ha några problem. Adam säger att han vid vissa tillfällen har haft problem med att stänga ute 

arbetet i sitt privatliv. Problem från jobbet kan många gånger finnas kvar i hans tankar ”Även 

om man inte jobbar aktivt med dom så har man ju dom i huvudet och går och tänker på det, 

man är orolig, så absolut påverkar det stämningen hemma”. Alla säger att de måste finnas 

mer tillgängliga än en vanlig anställd eftersom de har ansvaret, vilket kan påverka privatlivet. 

Men detta måste man vara beredd på när man innehar chefsrollen. Helene känner det är 

”viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till att man har barn och familj och att det inte riktigt är 

lika enkelt”. 

Författarna frågade även om framtiden och vilka planer och mål de hade längre fram i livet. 

Detta var en svår fråga men många trodde att de skulle fortsätta med sin tjänst i några år till. 

Då det fanns två kvinnor som aldrig tänkt på eller varit intresserade av att bilda familj skulle 

detta inte påverka deras framtid. Kvinnorna tyckte att det varit en fördel för karriären att inte 

ha barn. Men de tror ändå att det är fullt möjligt att vara chef och bilda familj, men att det 

kanske tar lite längre tid att nå chefspositionen, allt handlar om prioriteringar. Adam upplever 

att han också haft det lättare i karriären då han inte har barn och tror att det blir jobbigare om 

man skaffar familj, därför har han förståelse för de som går ner i tid för att hinna med 

familjen. Helene känner att det är viktigt att ta tillvara på tiden man har hemma och är glad 

att hennes sambo finns hemma och hjälper till. 

5.3 Jämställdhet 

Alla intervjupersoner tycker att hotell- och restaurangbranschen är en jämställd bransch, men 
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könsfördelningen på hotellen visar tydliga trender. Peter säger att det främst är kvinnor som 

arbetar på hotellet och han medger att det skulle bli en bättre stämning om det var en jämn 

fördelning av könen på de olika avdelningarna. Därför blir han glad om det kommer män som 

söker sig till och vill satsa i branschen. Sara tycker könsfördelningen är cirka 50-50 men 

påpekar att det finns dåligt med män i receptionen och städ. Lisa, Adam och Helene säger att 

det är sämst integrering inom städ och servering, där kvinnorna finns, och i köket där många 

män jobbar. Trots detta använder inte något hotell kvotering, de säger att allt handlar om 

personligheten och kompetensen som behövs för just den tjänsten. Sara är intresserad av att 

få in män och kvinnor i positioner som har en större majoritet av ett kön, men det får inte ha 

störst prioritet, kunskaper och andra egenskaper är det som ska avgöra. Detta håller även 

Peter och Lisa med om, de säger att det är rätt person på rätt plats som spelar roll och inte 

könet. Vissa hotell har skapat jämställdhetsplaner och kedjorna har utformade planer från 

huvudkontoren. Dock följer inte alla de tillfrågade cheferna denna plan så noga utan de ses 

mer är som riktlinjer.  

Vid diskussion om termen ”Pink Ghetto Jobs” svarar de flesta att städ är ett sådant jobb. 

Även disken kunde höra till denna kategori, säger Adam, men menar att han inte kan svara 

helt på den frågan då detta är en tjänst som hyrs in från ett annat företag. Därigenom är det 

inte aktuellt att ”diskarna” flyttas upp till en högre position på hotellet. Peter och Helene tror 

att många kan ha en inställning som gör att man inte kommer vidare i karriären. Peter menar 

att de kan ha en ”jag gör mitt och orkar eller vill inte byta”- inställning som kan vara svår att 

förändra, trots att cheferna uppmuntrar till detta. Han tycker det är nyttigt med förändring och 

att byta arbetsplats, han försöker därför uppmuntra sina anställda till att testa andra tjänster 

inom hotellet. Lisa menar att termen inte stämmer, eftersom alla jobb är lika viktiga för att ett 

företag ska fungera och är emot att tala om termen. Hon tror att vissa människor inte vill bli 

chef och klättra högre i karriären, ”vi alla är olika och alla vill ju inte bli chef. Det är många 

som enbart vill gå till sitt jobb och jobba och sen gå hem och släppa allt”. Alla chefer 

påpekar att individen själv måste göra ett aktivt val om de vill satsa på karriären. Adam 

nämner att det kan vara svårare för sin personal att klättra i karriären på sitt hotell då någon 

måste sluta för att tjänsten ska vara ledig. Han menar att det nog är lättare för de som jobbar i 

en kedja att byta position, då det finns större tillgång och behov av personal där än på deras 

hotell. 

Intervjupersonerna hade svårt att svara på frågan om löneskillnader mellan könen men 
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uppfattade att det inte fanns några skillnader i hotell- och restaurangbranschen, men dock i 

andra branscher. Eftersom man arbetar med kollektivavtalet blir skillnaderna små, emellertid 

kan vissa halka efter om de inte har samma erfarenheter på arbetsplatsen. Sara säger att 

kvinnor tyvärr kan halka efter med lönen om de har varit frånvarande från jobbet några år vid 

mammaledighet. 

Alla fem intervjupersoner associerar jämställdhet med ”lika villkor inom allt och på 

arbetsplatsen”. Jämställdhetsfrågan ses som gammaldags, dock tycker några att det är något 

som man ska hålla koll på. Adam säger ”jag tycker vi är väldigt blandade, och 

restaurangfolk tänker inte riktigt på det sättet som jag tror att de gör i många andra så 

kallade gubbvälden” därför tycker han inte att det är ett problem att fokusera på. Alla tycker 

att hotell- och restaurangbranschen är jämställd och att det inte behövs läggas så stort fokus 

på just det ämnet inom branschen.  

6. Diskussion 

Nedan följer diskussioner om resultatet samt metod och material.   

6.1 Resultatdiskussion 

För att bli chef måste man själv göra ett val att satsa på karriären. De intervjuade cheferna 

menar att det är genom att ha viljan att nå längre, att kunna tro på sig själv och ha skinn på 

näsan som man lyckas. Att klättra i karriären inom samma hotell är möjligt, men det finns 

större chanser att lyckas om man arbetar i en hotellkedja. Dock måste man vara beredd på att 

flytta runt mellan olika hotell. Cohen et al. (2009) argumenterar att männen har större 

självförtroende och tar större plats, därför lyckas de troligen bättre med att bli chefer. Männen 

förväntas vara stabila, ansvarstagande, beslutsamma och tydliga vilket ses som bra 

chefsrollskaraktärer (Karlsson, 2011, s46; Pizam, 2006). Kvinnor är oftast mer uthålliga, 

känsliga, lyhörda och har hög toleransnivå vilket gör att de anses passa bra i yrken såsom 

sjukvård och service (Cohen et al., 2009; Lundberg, 2007; Mooney & Ryan, 2009; Pizam, 

2006). Det är en typisk genusuppfattning som finns i samhället om att vissa yrken och 

karriärer ska följa kön mer än begåvning (Arrhenius, 1999, s92). Mooney och Ryan (2009) 

samt Lisa påstår att det är fler män än kvinnor i de högre chefspositionerna. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att ett glastak existerar, vilket är den osynliga barriären som utgör ett 

hinder för kvinnorna att nå de allra högsta chefsposterna (Li & Wang Leung, 2001). Adam 
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däremot ser på branschen på ett helt annat sätt; han upplever att det är flest kvinnor i de högre 

chefspositionerna, därför verkar inte glastaket existera. När man diskuterar jämställdhet med 

statistik brukar man anse att jämn fördelning sker vid en procentsats av 40-60 procent 

(Jonsson et al., 2007). SCBs (2010) undersökning visar att 28 procent av cheferna i 

näringslivets privata sektor är kvinnliga. Denna fördelning stämmer inte helt överens med 

hotell- och restaurangbranschen, där intervjupersonerna tror att det finns något fler kvinnliga 

chefer än vad statistiken visar. Mooney och Ryan (2009) har beskrivit kvinnliga chefer med 

olika kännetecken; kvinnorna är mellan 20 och 39 år, singlar eller lesbiska, högutbildade eller 

har mellan fem och femton års erfarenhet av branschen. I vår undersökning var det en av tre 

kvinnor som stämde in på dessa kännetecken.  

Att ha förebilder under karriärens gång känner Mooney och Ryan (2009) samt Maxwell 

(1997) är viktigt, men dessa behöver inte vara inom hotell- och restaurangbranschen 

specifikt. I denna undersökning delas förebilder in i två kategorier, privata förebilder som 

man känner och ser upp till på ett beteendemässigt plan samt offentliga förebilder som 

uppnått karriärmässiga prestationer eller är kända av allmänheten. De förebilder som 

nämndes av intervjupersonerna var främst äldre män som har koppling till hotellet de jobbar 

på, till exempel en tidigare ägare eller chef. Mooney och Ryans (2009) åsikt är att det finns få 

förebilder inom hotellindustrin. Både Mooney och Ryan (2009) samt Helene säger att många 

kvinnor har svårt att se hur en kvinnlig chef kan kombinera familjen och karriären. Helene 

tror att fler vågar satsa på karriären om möjligheten att balansera dessa blir mer tydlig genom 

att fler kvinnliga förebilder framträder. Alla intervjuade menar att det finns gott om kvinnliga 

förebilder i branschen, men då inga nämns kan detta påstående ses som en motsägelse. 

I dagens svenska samhälle visar det sig generellt sett fortfarande vara kvinnor som har 

huvudansvaret för familj och hushållsarbete (Mooney & Ryan, 2009; Nordenmark, 2004, 

s14). Därför är det ibland svårare för kvinnor med barn att nå högre positioner (Ibid.). Två av 

de intervjuade kvinnorna och en man har inte barn, detta tyckte de var en fördel för karriären 

och gjorde att det gick fortare för dem att nå de högre chefspositionerna.  

I Sverige var syftet med införandet av föräldraförsäkringen år 1974 och den obligatoriska 

pappamånaden år 1994, att en jämnare ansvarsfördelning mellan könen skulle upprättas 

(Gonäs et al., 2001; tabell 1). I och med detta skulle kvinnorna få större chans att satsa på 

arbetet och karriären. Men Gonäs et al. (2001, s52) uppfattning är att föräldraförsäkringen 
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inte fungerar fullt ut då kvinnor fortfarande spenderar mycket tid ifrån arbetet. Alla 

intervjuade chefer ansåg dock att det var fullt möjligt att bilda familj och vara chef. Lisa 

nämner att allt handlar om prioriteringar och att individen själv måste välja om den vill ha 

barn och samtidigt skaffa en karriär eller inte. Li och Wang Leung (2001) skriver att det är 

viktigt med stöd från sin familj och partner för att fortsätta utveckla karriären. Helena berättar 

i intervjun; att det varit ett stort stöd att ha sin sambo som hjälper henne med barn och 

hushåll, för att hon ska klara av att arbeta i denna bransch. Detta verifieras av Nordenmark 

(2004) som beskriver att utan stöd och jämn fördelning av ansvaret för barn och 

hushållsarbete kommer det vara svårare för kvinnorna att satsa på karriären. Generellt finns 

det två normer som krockar med varandra som berör arbetande kvinnor (inte endast chefer); 

när man är ung är det mer socialt oacceptabelt att minska på arbetstiderna och man ska vara 

mer inställd på att jobba många timmar (Mooney & Ryan, 2009). Men när man har familj blir 

det mer acceptabelt för kvinnor att gå ner i arbetstid och detta visas tydligt genom statistiken 

från 2004, då 42 procent av kvinnorna i Sverige jobbade deltid (Nordenmark, 2004, s29). 

Deltidstjänsterna begränsar kvinnornas chans till en karriär och inkomsterna blir också lägre 

(Mooney & Ryan, 2009). Det bör dock nämnas att många av dessa kvinnor troligen inte har 

valt att jobba deltid, men ändå känner sig tvingade eftersom de fortfarande har det största 

ansvaret för familjen och hushållet eller inte kan få en heltidstjänst. I vår studie sa Adam att 

han hade förståelse för dem som har barn och vill gå ner i arbetstid för att hinna med 

familjen. Då hotell- och restaurangbranschen är ett oregelbundet jobb som tar upp mycket tid, 

har han själv ibland svårt att lämna tankarna på arbetet i privatlivet. Några av de intervjuade 

nämner att balansen mellan privatliv och arbetsliv ibland kan vara svår, då de har högsta 

ansvaret för driften och alltid måste vara beredda på att rycka in. Chefer behöver ofta jobba 

långa arbetstider och många dagar i veckan, men chefskapet bidrar till ett privilegium som 

några av de intervjuade nämner; möjligheten att skapa ett mer flexibelt schema. Vid lugnare 

perioder har de lättare att ta ledigt eller arbeta hemifrån. Att vara chef innebär också att en 

arbetsdag aldrig är sig lik, därför krävs det att man är anpassningsbar. Man måste vara mobilt 

rörlig och delta i sociala aktiviteter både på obekväma arbetstider och på andra orter 

(Maxwell, 1997; Mooney & Ryan, 2009).  

Att delta i sociala aktiviteter bidrar till ett stort kontaktnät, vilket är betydelsefullt i hotell- 

och restaurangbranschen, säger Sara. Därför är det viktigt att undersöka om begreppet ”Old 

Boys Network” existerar. Termen innebär att män stöttar män och utestänger kvinnliga chefer 

(Maxwell, 1997; Mooney & Ryan, 2009). Enligt några intervjupersoner finns inget sådant 
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nätverk, de tycker att hotell- och restaurangbranschen är en öppen bransch. Två av de 

intervjuade menar att om det finns nätvek har de troligen inte något med kön att göra. Adam 

säger att då branschen har övervägande kvinnliga chefer finns en motsvarighet till ”Old Boys 

Network” för kvinnor. Dock kan det kanske vara så som några av de intervjuade nämnde: att 

det finns flera olika nätverk, men att dessa i huvudsak är oberoende av kön. 

Som Restauratören (2012) påpekade är hotell- och restaurangbranschen en av de lägst 

avlönade branscherna i Sverige och skillnaderna i lönen för män och kvinnor är fortfarande 

omfattande, detta skriver även Sparrowe och Iverson (1999), Cohen et al. (2009), Burgess 

(2003) samt Mooney och Ryan (2009). Tabell 1 visar att en lag infördes 1947 som fastställde 

att statligt anställda ska få samma lön för samma arbete. Varför är då löneskillnader 

fortfarande möjliga i till exempel hotell- och restaurangbranschen? Eftersom det finns ett 

kollektivavtal inom hotell- och restaurangbranschen, som ska minska löneskillnaderna, bör 

det inte finnas några skillnader. Våra intervjupersoner säger att deras anställda får samma lön 

för samma tjänst oberoende av kön, men att det kan finnas skillnader beroende på hur den 

anställdas erfarenheter ser ut i branschen. Enligt de vetenskapliga artiklarna finns det ändå en 

löneskillnad mellan könen trots samma erfarenheter. Kanske kan det finnas något i det 

Karlsson (2011, s56) skriver, att männen har en inställning där hög lön är det främsta valet 

vid en anställning och kan därför lyckas bättre vid löneförhandlingar? Om dessa skillnader 

fortsätter kan branschen förlora viktig kompetens.  

Intervjupersonerna kände att en utbildning inom hotell och restaurang inte var ett måste för 

att arbeta i branschen, det viktigaste är att vara serviceinriktad. För att kunna gå vidare och 

klättra i karriären kan en utbildning inom ekonomi, marknadsföring eller ledarskap vara en 

fördel. År 1927 kom lagen som gjorde det möjligt för kvinnor att utbilda sig i Sverige (tabell 

1). Ett sätt att förbättra hotell- och restaurangyrkets dåliga rykte och status (Jarnhammar, 

2005), kan vara att höja kraven bland anställda, genom att ha krav om högre utbildning. År 

2010 visade SCB ett positivt resultat där kvinnor i allmänhet hade en eftergymnasial 

utbildning i större utsträckning än män. 

Det finns några tydliga tendenser till att termen ”Pink Ghetto Jobs”; kvinnor som jobbar i 

lågavlönade positioner med låg status (Mooney & Ryan, 2009), faktiskt finns. Enligt 

intervjuerna är städ ett kvinnodominerat område som kan vara ett sådant jobb. Men som alla 

intervjuer visade är det den enskilde individens attityd och vilja som bestämmer om de kan ta 

sig därifrån. Har man en inställning till situationen att ”jag gör mitt och orkar eller vill inte 
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byta” kommer förändringen inte göras. Alla behöver dock inte vara karriärdrivna och trivas i 

chefspositioner. Anledningen till att just kvinnorna och inte männen finns i ”Pink Ghetto 

Jobs” går inte att svara på. Den kvalitativa jämställdheten, kvotering, kunde hjälpa denna 

uppdelning. Men då kvotering främst fokuserar på en jämn fördelning mellan könen och inte 

ser till den som har bäst kompetens är detta sätt ändå inget att föredra, menar 

intervjupersonerna. Det som ska väga mest är personliga kunskaper, egenskaper och om det 

är rätt person till rätt jobb.  

Alla intervjuade chefer ser på hotell- och restaurangbranschen som jämställd, men det är 

tydligt att kvinnor är överrepresenterade som arbetande i branschen. Detta kan bero på just 

det som Mooney och Ryan (2009) och Cohen et al. (2009) påpekade, att kvinnorna har 

empati och omhändertagande egenskaper som fungerar bra i servicebranschen. Två av de 

intervjuade påpekade att de skulle bli väldigt glada om en man sökte sig till de 

kvinnodominerade avdelningarna. Så om en man har samma kompetens som en kvinnlig 

jobbsökande kanske mannen har lättare att få jobbet. Mooney och Ryan (2009) hade en teori 

om att valet hellre faller på en man för att en kvinna kunde bli gravid och att hon anses vara 

mindre trogen mot företaget, om detta är sant får förbli osagt. Cheferna i vår undersökning 

säger att de vill ha en blandning av könen för att skapa en bättre stämning.  

6.2 Metod- och materialdiskussion 

Det allmänna temat genom hela uppsatsen är jämställdhet, dock har störst fokus lagts på 

intervjupersonernas uppfattning om könsfördelningen i branschen och inte lika mycket på 

rättigheter och villkor. Detta för att vi anser att rättigheterna och villkoren för könen inom 

hotell- och restaurangbranschen är lika, med undantag för lönen, vilket därför tagits upp. 

Uppsatsen tar ett kvinnoperspektiv då kvinnor har haft störst problem med att nå 

chefsposterna. 

Eftersom det är svårt att hitta vetenskaplig fakta från Sverige om branschen har de 

vetenskapliga artiklarna hämtats från andra länder. Li och Wang Leung är författarna bakom 

artikeln ”Female managers in Asian hotels: profile and career challenges”, från 2001. De 

har studerat kvinnliga chefer i Singapore. ”Cracks in the Glass Ceiling? An Empirical Study 

of Gender Differences in Income in the Hospitality Indystry” av Sparrowe och Iverson (1999) 

samt “Stalled Progress? Gender Seregation and Wage Inequality Among Managers 1980-

2000” av Cohen, Huffman och Knauer (2009) är båda från USA. Artikeln av Mooney och 
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Ryan, ”A woman´s place in the hotel management: upstairs or downstairs?” (2009) är en 

studie från Nya Zeeland och Australien. Både Burgess (2003) artikel “Gender and salaries in 

hotel financial management: It’s still a man’s world” samt Maxwells (1997) artikel “Hotel 

general management: views from above the glass ceiling” är framtagna i Storbritannien. 

Självklart kan det diskuteras om dessa är lämpliga att ha med i uppsatsen, då vissa kulturer är 

helt annorlunda från Sveriges. Sverige ses som ett relativt jämställt land, där hotell- och 

restaurangbranschen är ett kvinnodominerat yrke, men det finns ändå många viktiga 

kopplingar till vad dessa artiklar har fokus på. För att väga upp informationen från andra 

länder har annat, nyare material från Sverige använts, samt en vetenskaplig artikel av 

Jonsson, Pipping Ekström och Nygren (2007): Key concepts towards a stance on gender in 

the restaurant. 

Det kan diskuteras om en del intervjufrågor varit för känsliga, till exempel frågor angående 

lön. Då vi tyckte dessa var viktiga att få svar på har formuleringen ändrats till en mer allmän 

karaktär. Svaren på denna fråga har trots detta blivit svåra att precisera.  

Valet att inte skicka ut frågorna till intervjupersonerna i förhand, vilket skulle fungera som 

förberedande, var strategiskt. Detta för att inte få i förväg uppgjorda svar utan 

intervjupersonernas ärliga och spontana åsikter. Fortfarande kan viss restriktion ha skett i 

dialogen. Att inte få helt raka och ärliga svar, eller vridna till intervjupersonens fördel, är 

något en intervjuare får räkna med.  

Första intervjun bokades med kort varsel vilket gjorde att det inte var möjligt att göra någon 

specifik pilotstudie, den användes därför som underlag för förändring, men även till vårt 

resultat. Svårigheter som uppkom under genomförandet var att en intervjuperson inte ville bli 

inspelad och vi fick därför endast föra anteckningar. Senare avbokades ett intervjumöte vilket 

gjorde att vi fick hitta en ny restaurangchef och då göra en telefonintervju. Det enda bortfallet 

av information som blev var från intervjun som endast antecknades då det var svårt att hinna 

med att skriva allt intervjupersonen sa. Telefonintervjun tog en aning kortare tid, dock var 

innehållet och frågorna desamma.  

 

7. Slutsats 

Hotell- och restaurangbranschen ses främst som ett kvinnodominerat yrkesområde, dock 
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behöver detta inte återspegla chefspositionerna i branschen. Det är varje enskild individs val 

om de vill satsa på karriären eller inte. Vägen till chefsposten är individuell och ser därför 

olika ut, men vad alla måste ha gemensamt är viljan och intresset. Det finns många 

möjligheter till att klättra i karriären i denna bransch, men man måste vara beredd på att vara 

flexibel och mobilt rörlig. Balansering av arbetsliv och privatliv kan därför vara svår då det är 

oregelbundna arbetstider och chefsjobbet tar upp mycket tid även på lediga dagar. Detta gör 

det extra svårt för kvinnor då de fortfarande har stort ansvar för familjen. 

För att snabbare kunna utveckla karriären kan det vara en fördel att vara anställd i en 

hotellkedja än på ett enskilt, privatägt hotell då personalomsättningen är större. Alla 

intervjupersoner var mycket ödmjuka och påpekade starkt att kompetens och personlighet, 

inte kön, är det enda som räknas i branschen. Ändå verkar det vara mer attraktivt för 

arbetsgivarna att anställa det kön som inte är i majoritet på avdelningen.  

Undersökningen visade inga stora skillnader mellan könen förutom vid lönen. Enligt 

Restauratören (2012) ligger skillnaden mellan könen på 1700 kronor i månaden, detta bidrar 

kanske till att branschen förlorar kompetens.  

7.1 Vidare forskning 

För vidare forskning föreslår vi en djupare undersökning om balanseringen av familjelivet 

och privatlivet bland de anställda i Sveriges hotell- och restaurangbransch. En nyare 

undersökning av hur könsfördelningen faktiskt ser ut specifikt för branschen är nödvändig för 

att kunna diskutera jämställdhetsfrågan vidare. 
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