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Sammanfattning 

 

Kockyrket har länge varit mansdominerat men börjar nu bli mer jämställt, sett till antalet 

anställda. Dock är det fortfarande männen som har de ledande positionerna i köket. Ett gott 

ledarskap är grunden till en positiv utveckling, forskning som rör ledarrollerna i de 

professionella köken skulle på sikt kunna förbättra branschen. Syftet med denna studie är att 

undersöka ledarrollens utveckling och diskutera framtida förbättringar i restaurangbranschen. 

För studien intervjuades fem respondenter som alla har ledande positioner inom 

professionella restaurangkök. Diskussioner om genus är högst aktuella inom 

restaurangbranschen och samtliga respondenter påpekar att problemet med jämställdhet ligger 

i traditioner. Samtidigt som respondenterna säger att det inte är någon skillnad mellan män 

och kvinnor samtidigt som de under intervjuerna belyser särskilda egenskaper kopplade till 

kön. Studier som kopplar samman ledarroller med hur det är att arbeta i ett professionellt kök 

skulle kunna skapa en större förståelse för branschen. Genusperspektivet är viktigt för att se 

till varför fler män än kvinnor är ledare i köken. Denna studie visar tydligt att 

traditionsbundna yrken förändras långsamt och för att utveckla synen inom branschen krävs 

utbildning, kunskap och förståelse om de bakomliggande processerna: könsroller och 

könsstereotyper.   

 

Nyckelord: Jämställdhet, ledarroller, köksmästare, utveckling.  
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Förord 

Vi vill passa på att tacka dem som har hjälpt oss med denna studie: vänner, 

handledningsgrupp, Marianne, Tobias och Johanna. Framförallt vill vi tacka de personer som 

har ställt upp på våra intervjuer och bjudit in oss till att ta del av deras tankar och idéer kring 

ämnet. 

 

 

1. Introduktion 

Kockyrket har länge varit mansdominerat men börjar nu bli mer jämställt, sett till antalet 

anställda. Dock är det fortfarande männen som har de ledande positionerna i köket. Ett 

jämställt samhälle innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter att forma sina liv (NE, 2015a). Traditionella könsstereotyper och könsroller 

förklarar hur män och kvinnor är och ska vara, samtidigt som de lyfter fram skillnader mellan 

könen. Istället för att fokusera på andra avgörande faktorer för hur människan är som 

personliga erfarenheter och bakgrund (Elvin-Novak & Thomsson, 2003). De teorier som 

behandlar hur genus och ledarroller påverkar varandra menar att ett gott ledarskap ska se till 

såväl samarbete som kommunikation mellan anställda och chefer, bortsett från kön (Ahltorp, 

2014). Ledarskap kan på så sätt förklaras som en relation och grunden till positiv utveckling. 

Dagens professionella restaurangkök är byggda på klassiska franska hierarkier, där ledarstilen 

utvecklats från det militära, och har ofta varit kända för sitt auktoritära ledarskap (Pratten, 

2003). Dessa faktorer blir, gemensamt med tradition, bidragande faktorer till att hindra 

kvinnors avancemang inom olika yrken och framförallt i branscher som tidigare dominerats 

av män. Teorier om olika ledarstilar med en utgångspunkt i genusperspektivet kan visa hur 

branschen skulle kunna bli mer jämställd. 

 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Kockyrket kan ses som ett praktiskt kunnande men Gustavsson (2002) menar att det måste gå 

att resonera kring varför vissa handlingar utförs. Även om det handlar om praktiska och 

hantverksmässiga handlingar så är det viktigt att tänka och inte bara göra (ibid.). Kunskap är 



5 
 

kopplat till att veta att och att veta hur, där veta att handlar om bakomliggande teorier och att 

veta hur är kunskapen om hur något tillämpas. Kockyrket har länge varit känt för auktoritärt 

ledarskap, men Harris & Giuffre (2010) förklarar i enighet med Nilsson (2013) att detta inte 

beror på kunskap utan är sprunget ur tradition. Teorier och forskning om ledarskap kopplat till 

de professionella köken kan ge kunskap som skulle kunna utveckla ledarrollerna. 

 

Forskning inom ämnet Måltidskunskap och värdskap grundar sig i tre olika kunskapsformer, 

teori i enighet med vetenskap, hantverk samt praktisk kunskap och estetisk gestaltning (RHS, 

2012). Ämnet innefattar de aspekter som i samverkan formar måltiden som helhetsupplevelse 

(Gustafsson, 2004). Utgångspunkten för måltidskunskap och värdskap bygger på The Five 

Aspect Meal Model (FAMM) som består av mötet, rummet, styrsystemet, produkten samt 

stämningen (RHS, 2012). Områden som forskningen berör är bland annat Måltiden i 

samhällsrummet som behandlar de sociala och kulturella perspektiven kring måltiden (ibid.). 

Forskning med utgångspunkt i andra vetenskaper som etnologi, sociologi och antropologi är 

därför också viktig för att förstå hur det är att arbeta inom restaurangbranschen (Gustafsson, 

2004). Studier vilka behandlar kockar som ledare kan kopplas till styrsystemet samt hur synen 

på genusperspektiv påverkas av män och kvinnor (ibid.). Kockyrket kan ses som en 

mansdominerad bransch. Det är viktigt att belysa genusaspekterna, för att se till hur branschen 

kan bli mer jämställd. I framtiden så skulle kopplingar till kommunikationsvetenskap, med 

inriktning på ledarskap och maktrelationer på arbetsplatser, vara av intresse. Hur män och 

kvinnor upplever yrket kan visa var utmaningarna i att utveckla branschen ligger. Det skulle 

kunna ge bredare förståelse inom ämnet Måltidskunskap och värdskap och på sikt höja 

kockyrkets status. 

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Här behandlas uppsatsämnet utifrån tidigare publicerad litteratur. Först presenteras de 

hierarkiska strukturerna i ett restaurangkök, sedan belyser kapitlet den stress som relateras till 

kockyrket och hur vi kommunicerar. Avslutningsvis förklaras begreppen könsstereotyp, 

könsroll samt ledarskap. 
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3.1 Kökshierarkier 

Rubin (2000) beskriver att hierarkier alltid funnits inom flertalet sociala arter, inklusive 

människan och att dessa hierarkier har gått ut på att fördela knappa resurser. Människor 

använder hierarkier för produktiva ändamål i företag genom att bygga barriärer mellan 

anställda och chefer (ibid.). Den hierarki som idag finns i professionella restaurangkök har sin 

grund i den militäriska disciplinen, som kockar från armén förde med sig (Harris & Giuffre, 

2010). Högst upp i den klassiska hierarkin finns den auktoritära, nästintill diktatoriska ledaren 

(Forslund, 2013). Längst ner i hierarkin finns nyanställda unga kockar som gör de mest 

grundläggande arbetsuppgifterna, till exempel skala lök och rensa grönsaker (Pratten, 2003). 

Harris och Giuffre (2010) förklarar att vägen till hierarkins topp är hård och ofta kräver total 

hängivenhet, med långa arbetsdagar som ska bevisa att kocken har vad som krävs. Högre rank 

i köket medför fler arbetssysslor vilka inte enbart rör maten, men samtidigt ger mer makt samt 

möjlighet att påverka menyn och den dagliga driften (Harris & Giuffre, 2010; Pratten, 2003). 

Denna strikta, hierarkiska miljö främjar möjligheten till mobbning, aggressioner och våld på 

arbetsplatsen (Harris & Giuffre, 2010). Arbetsfördelningen anses dock vara viktig då den 

tydliggör vem som gör vad (ibid.). Nilsson (2013) förklarar att idealbilden av en köksmästare 

alltid ansetts vara en maskulin, aggressiv alfahanne mot vilken kvinnor och män måste sträva 

för att anpassa sig efter. Vidare beskriver Bloisi och Hoel (2008) hur arbetsbelastningen inom 

restaurangbranschen är unik och väldigt tuff för de anställda inom den. 

 

Restaurangkök är varma och obekväma, ökända för sin disciplin och för att uppmärksamhet 

på detaljer är en förutsättning för att maträtter av hög kvalitet konsekvent ska kunna 

produceras (Pratten, 2003). Maskulinitet och hierarki utövas i restaurangmiljön genom våld 

och Nilsson (2013) menar att våldshandlingar i organisationer legitimeras av begrepp som 

perfektion, hett temperament och auktoritet. Vidare förklarar hon att hierarkin upprätthålls för 

att den ger möjlighet till avancemang och för löftet om att köksmästaren kommer att bidra till 

att göra individen till en mer framgångsrik kock. Bloisi och Hoel (2008) menar i likhet med 

Harris och Giuffre (2010) att personal av lägre rang imiterar köksmästarnas aggressiva 

beteende, varigenom cykeln av aggression vidmakthålls inom den hierarkiska strukturen. Den 

auktoritära och strikta hierarki där köksmästare beskrivs som "konstnärer", vilkas beteende 

föds ur artisteri och kreativitet, är synonym med aggression. Mycket av det aggressiva 

beteende som finns inom restaurangbranschen kan förklaras med frustration och ett behov att 

strikt kontrollera sitt kök och sin personal (Bloisi & Hoel, 2008; Murray-Gibbons & Gibbons, 

2007; Nilsson, 2013). En strikt hierarkisk arbetsplats är en plats där ingen vågar komma med 
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förslag, nya idéer eller ta självständiga beslut (Ahltorp, 2014). I en organisation som istället 

styrs av visioner och idéer, med en ledare som samspelar och för dialog med medarbetarna, 

skapas möjligheter till en mer kreativ miljö (ibid.). 

 

Pratten (2003) förklarar att det krävs tid, engagemang och behärskning av kulinariska tekniker 

för att hålla sig kvar i toppen av hierarkin. Dock beskrivs god personkännedom och 

kommunikation som goda egenskaper för att upprätthålla en positiv arbetsmiljö. Vägen till 

toppen tar tid, är intensiv samt kantad av långa arbetsdagar under den ständiga press det 

innebär att konstant stå på gränsen till misslyckande (ibid.).  

 

3.2 Stress 

Stress inom olika arbeten är en allmänt förekommande företeelse (Lazarus, 1993). O’Neill & 

Davis (2011) menar att stressen som yrket medför inom restaurangbranschen har betraktats 

som en av de viktigaste frågorna för chefer att hantera, eftersom det påverkar resultatet för 

alla medarbetare. Lepine, Lepine och Jackson (2004) förklarar att arbetsrelaterad stress har 

visat sig resultera i att det anställda presterar sämre kvalitet. Stress leder till depressiva 

symptom, fientlighet till andra individer och utmattning, och den minskar personalens 

inlärningsförmåga (ibid.). Vidare förklarar O’Neill och Davis (2011) att stressen även har 

samband med fysiologiska symptom som huvudvärk och trötthet samt att den på sikt kan leda 

till hjärtinfarkt eller stroke. Murray-Gibbons och Gibbons (2007) beskriver att de som arbetar 

inom restaurangbranschen upplever arbetsrelaterad stress oftare än andra yrkesgrupper. 

Missnöje med löner och arbetstider, press samt dålig behandling från ledare ökar stressen för 

de anställda (ibid.). Det finns allmän enighet om att arbeta med att minska stressen inom 

restaurangbranschen, inte bara för att förbättra arbetsmiljön utan för att det även kan resultera 

i kostnadsminskning för arbetsgivaren (Cooper & Dewe, 2008). Endast genom att förstå de 

specifika faktorer som utlöser stress kan ledaren effektivt lindra den (ibid.). 

 

Nilsson (2013) beskriver hur det är möjligt att ledare i restaurangbranschen utan påföljder kan 

tillåta sig att misshandla anställda psykiskt och ibland även fysiskt. Murray-Gibbons och 

Gibbons (2007) menar att den misshandeln ofta är kopplad till stress. Det är inte bara ett sätt 

att forma sina anställda, utan även ett sätt att framhäva och grunda sin maskulinitet (Nilsson, 

2013). Stress kan bidra till försämrad kommunikation, vilket i sin tur kan leda till en 

försämrad arbetsmiljö (Murray-Gibbons & Gibbons, 2007). Det finns alltså ett behov av 
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förbättrad kommunikation i köket mellan ledare och anställda (ibid.). I synnerhet är det viktigt 

att förbindelserna är utvecklade för att vårda en mer gynnsam och stödjande miljö. Problemet 

med mobbning och våld skulle därmed kunna behandlas genom förbättrad kommunikation i 

stressade situationer (Bloisi & Hoel, 2008; Murray-Gibbons & Gibbons, 2007; Nilsson, 

2011). Ledare i köket bör därför inte bara utses efter deras matlagningskompetens utan även 

på basis av sin förmåga att motivera, kommunicera och stödja sina medarbetare (Murray-

Gibbons och Gibbons, 2007; O’Neill & Davis, 2011). 

 

3.3 Kommunikation 

Ahmad och Rethinam (2010) menar att det krävs god kommunikation när människor möts 

inom organisationer. Mänskliga kommunikationsstilar är en social konstruktion vilken 

uppmuntrar män och kvinnor att tala olika mycket jämfört med varandra. Dessa skillnader kan 

leda till missförstånd och frustration mellan män och kvinnor (ibid.). Holgersson (2013) 

påpekar att en anledning till att vissa branscher är mansdominerade är att män har svårt att 

kommunicera med kvinnor i situationer där sällskapet till större del består av män. Detta 

försvårar steget in i en mansdominerad bransch för kvinnor (ibid.). Språket och hur vi 

kommunicerar ligger till grund för teorier om kvinnor och ledarskap konstaterar Forslund 

(2013). Han förklarar att i ledarskapsområden finns det ofta en manlig jargong som kvinnor 

har svårt att relatera till, även om kvinnorna anpassar sig till männens kommunikation och 

interaktionsmönster (Holgersson, 2006). 

 

Män har, enligt Ahmad och Rethinam (2010), en tendens att vid interaktion utvärdera andras 

kompetens och har problem när individen låter känslorna styra den kompetensen. I motsats 

förklarar de hur kvinnor ser problem i kommunikationen när individen inte visar sina känslor; 

de tycker att det då är som att tala med en vägg. I enlighet med Ahmad och Rethinam (2010) 

beskriver Heilman (2001) mäns traditionella kommunikationsegenskaper som 

prestationsbaserade och kvinnors som sociala. Rohmann och Rowold (2009) konstaterar i sin 

forskning att kvinnor är starkare på att kommunicera sin vision, sina mål och sin optimism. 

Kvinnor uppfattas även som mer uppmuntrande och löser fler problem än sina manliga 

motsvarigheter. I motsats till detta påstående anser Ahmad och Rethinam (2010) samt Elvin-

Nowak och Thomsson (2008) att flertalet kommunikativa skillnader oberoende av kön, de 

fokuserar istället på olika personligheter. 
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3.4 Könsstereotyper och könsroller 

Könsstereotyper är de allmänt uppfattade och utmärkande egenskaperna för ett kön (NE, 

2015c), vilket kan liknas vid det Elvin-Nowak och Thomsson (2003) beskriver som att ingen 

kan lämna sitt kön hemma. Det går inte att välja när könet ska ha betydelse, lika lite som att 

det går att bestämma ”idag vill jag ha det där könet istället” (ibid.).  

 

Teorier om olika egenskaper och karaktärsdrag för könen kan delas upp i prestationsbaserade 

och sociala (Heilman, 2001). Traditionellt manliga karaktärsdrag som aggressivitet, 

kraftfullhet och självständighet är baserade på prestation, medan kvinnliga drag som godhet, 

sympati och hjälpsamhet sammanfaller med sociala attribut (Heilman, 2001). Dessa 

könsstereotyper är båda beskrivande och normativa. Samtidigt som de fastställer skillnader 

mellan män och kvinnor visar de vad som är lämpliga egenskaper för respektive kön 

(Rudman, Moss-Racusin, Phelan, Nauts, 2011; Heilman, 2001). Det som är stereotypt för ett 

kön blir negativt för det andra, det finns nämligen fördomar om både kvinnor och män som 

inte agerar utifrån normen (ibid.). De prestationsbaserade egenskaperna, som värderas högt 

hos män, blir negativa egenskaper hos kvinnor, medan de sociala attributen hos kvinnor 

klassas som negativa drag hos män (Rudman, et al., 2011; Heilman, 2001). 

 

Könsroller beskriver Nationalencyklopedin (2015b) som sociala och kulturella skillnader 

mellan könen. Dessa kan förknippas med hur Heilman (2001) diskuterar beskrivande och 

normativa könsstereotyper. Elvin-Nowak och Thomssons (2003) förklarar att kön handlar om 

kvinnlighet och manlighet, att dessa två identitetsbegrepp inte är något vi föds med. Våra 

kroppar kommer med vissa yttre karaktärsdrag som gör att omgivningen tolkar att det är en 

flicka respektive pojke, kvinna eller man (ibid.). Dessa förutfattade meningar kan legitimera 

mäns övertag gällande maktpositioner (Heilman, 2001). Individer motiveras att rättfärdiga 

existerande samhällsstrukturer och könsroller, vilket automatiskt skapar censur kring det som 

utmanar dessa beteenden (ibid.). Utmaningen med att skapa jämställda yrken ligger i 

konflikten mellan de traditionella könsrollerna och de egenskaper som behövs för att enligt 

gällande samhällsstruktur vara värdig makt och kontroll (Rudman et al., 2011). Både män och 

kvinnor måste motarbeta de givna könsstereotyperna om hur vi är och hur vi ska vara 

(Rudman et al., 2011). Individer som hävdar att det finns specifika manliga och kvinnliga 

egenskaper och beteenden kan vara skyldiga till att upprätthålla den traditionella synen på 

könsstereotyper (Ahmad & Rethinam, 2010). Det bygger på att alla kvinnor är på ett sätt, och 

män på ett annat, och då skulle ens personlighet vara helt ärftlig och konstant. 
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Könsstereotyper lämnar därför inget rum för individualitet (ibid.). Vidare förklarar Elvin-

Nowak och Thomsson (2003) att kvinnor och män förs ihop i olika grupper, som om det vore 

en självklar organisering av människor. Detta oavsett personliga erfarenheter, etnicitet, 

bakgrund, klass och andra faktorer som är avgörande för hur människan är (ibid.). 

 

Heilman (2012) skriver i sin artikel att hur vi traditionellt ser på män och kvinnor skapar 

motsättningar och fördomar inom olika yrken. De könsstereotyper som finns i vårt samhälle 

bidrar till fördomsfulla beslut som hindrar kvinnors befordran (ibid.). Könsroller främjar 

fördomar, då de hos kvinnor resulterar i förväntningar som inte passar ihop med de 

egenskaper som antas vara nödvändiga för framgång i mansdominerade positioner och roller 

(Elvin-Novak & Thomsson, 2003; Heilman, 2001). Kvinnor har visserligen gjort enorma 

framsteg inom många branscher men de är fortfarande underrepresenterade i mansdominerade 

yrken (Heilman, 2001).  

 

3.5 Ledarskap 

Ahltorp (2014) förklarar att en framgångsrik ledare inser att ledarskap i sig är en komplicerad 

företeelse, så komplex att det helt enkelt inte går att själv försöka göra allt som krävs. Det 

finns flera nyckelord för ett gott ledarskap: självinsikt, personkännedom, teamtänkande och 

kommunikation. Den som inte känner sig själv kan inte förstå andra (ibid.). 

 

Det finns olika typer av ledarstil, framförallt två framträdande: transformativ och 

transaktionell (Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003; Rohmann & Rowold, 2009). 

En transformativ ledare är bra på att förmedla en tydlig vision, hen är inspirerande, bra på att 

kommunicera, optimistisk och entusiastisk. Ledaren har höga förväntningar på sig själv, 

medarbetarna och resultatet men uppmuntrar också de anställda till nytänkande (Rohmann & 

Rowold, 2009). En transaktionell ledare kräver hårt arbete och fokuserar på regler och 

stadgar, för att bibehålla kvaliteten ligger fokus på att leta upp och korrigera avvikelser 

(Rohmann & Rowold, 2009). Vidare skapar en transaktionell ledare en tydlig bild av vad 

utbytet mellan den anställde och arbetsgivaren är, hen ger ansvar, belönar och korrigerar när 

resultaten inte möter ledarens eftersträvade krav (Eagly et al., 2003). Utöver detta menar 

Ahltorp (2014) att det viktigaste för en chef är att ha fantasi, att vara förutseende för att kunna 

sätta mål och att göra dessa mål tydliga. Vidare beskriver hon hur ledaren ska vara en 

omvärldsbevakare och visionär samtidigt som hen behöver vara mentor, administratör och 
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teambyggare.  

 

Studier visar att kvinnor ofta tar på sig den mer transformativa ledarrollen medan manliga 

ledare har en mer transaktionell stil (Rohmann & Rowold, 2009). En transformativ ledarstil 

kan i många fall vara mer effektiv och uppskattad av anställda (Rohmann & Rowold, 2009). 

Det skapar en motsägelsefull verklighet för kvinnor, som fortfarande anses vara mindre 

kvalificerade ledare än män (ibid.). 

 

Det finns olika teorier om hur genus och ledarroller påverkar varandra. Ayman och Korabik 

(2010) lyfter bland annat fram det social-strukturella perspektivet i sin forskning. Det bygger 

på en uppdelning av mäns och kvinnors egenskaper enligt samhällsnormer, vilket ofta leder 

till att män får högre status samt anses mer lämpade som chefer (ibid.). Det kan jämföras med 

patriarkteorin, som följer idén om att män är överordnade kvinnor (Forslund, 2013). De bör 

därför inneha alla ledande och viktiga positioner i samhället vilket leder till att kvinnor 

utesluts från arbeten som anses vara för svåra, tuffa eller tunga (ibid.). Många teorier om vilka 

hinder kvinnor som kandiderar för ledarroller ställs inför bygger på etablerade 

könsstereotyper (Rudman et al., 2011). Forslund (2013) diskuterar också teorier som grundar 

sig i befintliga samhällsstrukturer, att vi till största del ser män i de ledande positionerna och 

de blir förebilder för hur ledare ska vara. Det blir det vanliga, normen, och skulle det vara en 

kvinna i toppen så tycker vi att det är onaturligt. Det har visat sig att förebilder är viktiga för 

att lyckas då de kan vara inspirerande (Forslund, 2013). 

 

Rudman et al. (2011) och Dawley et al. (2004) skriver att motsättningen mellan hur kvinnor 

är och normen för hur en kvinna bör vara sällan är kompatibel med normen för hur en bra 

ledare ska vara. Detta liknar det som Forslund (2013) förklarar som teorin om socialisation 

och roller. Där den ursprungliga synen på kvinnor och deras primära uppgifter, exempelvis att 

föda barn och ta hand om hemmet, har gjort att de inte har tid eller kvaliteter för de ledande 

positionerna (ibid.). Det har lett till att kvinnor inte ser sig som ledare och till att män främst 

ser kvinnan som vårdnadshavare i hemmet (ibid.). Det finns även andra studier som indikerar 

att traditionellt maskulina karaktärsdrag generellt sett är mer anpassade för ledarrollen 

(Dawley et al., 2004; Heilman, 2001). Effektiva ledare måste visa sig handlingskraftiga och 

självständiga, egenskaper som Heilman (2001) beskriver som manliga. Samtidigt finns teorier 

om att egenskaper som ofta anses som vara kvinnliga, exempelvis stödjande, delegerande och 

fokuserad på relationer, har visat sig vara egenskaper som effektiva ledare bör inneha 
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(Forslund, 2013). Konsekvensen av detta, menar Rudman et al. (2011), är att kvinnor då påtar 

sig manliga egenskaper för att anpassa sig till normen för ledare. Resultatet, vilket blir 

negativt, då beteendet går emot traditionella könsstereotyper. Detsamma visar Heilmans 

(2001) studie på: de kvinnor som går emot normen blir mindre förtroendeingivande. Vidare 

anser hon att traditionella könsstereotyper även påverkar hur de anställda ser på sina ledare. 

Det, menar Dawley et al. (2004) leder till att den manliga ledaren kommer att vara mer 

effektiv än den kvinnliga ledaren också om de har exakt samma egenskaper. Det kan också 

vara så att män är bättre på att skaffa sig de erfarenheter som krävs för att bli en effektiv 

ledare (Forslund, 2013). Teorin särskiljer inte män och kvinnor: alla har samma utgångspunkt 

men grundtanken är att män är bättre på att skaffa sig denna erfarenhet (ibid.). 

 

Forskning som ser förbi könstereotyperna visar att skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

ledare är minimal (Dawley et al., 2004). Ett gott ledarskap skulle alltså inte ha något med kön 

att göra (ibid.). Fortsättningsvis råder ändå en ständig konflikt mellan rollen som kvinna och 

rollen som ledare (Rudman et al., 2011). Detta faktum undergräver kvinnors förmåga att 

skaffa sig samt behålla positioner med makt och status (ibid.). Det är viktigt att förstå att 

många teorier som kopplar ihop könsstereotyper med ledarskap bygger på en stereotyp 

uppfattning om vad kvinnor kan och sällan grundar sig på fakta (Forslund, 2013). 

 

 

4. Syfte och frågeställningar 

De professionella köken har länge varit mansdominerade med starka traditioner. Syftet med 

denna studie är att undersöka ledarrollens utveckling och diskutera framtida förbättringar 

inom restaurangbranschen. 

 

Frågeställningar 

- Hur skapas bra ledare i köken?  

- Varför har män de flesta ledande positionerna i de professionella köken? 
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5. Metod och material 

Detta avsnitt behandlar hur litteratur- och databasinsamlingen för denna studie gick till. 

Vidare beskrivs den kvalitativa metod som användes och hur resultaten analyserades. 

 

5.1 Litteratur- och databasinsamling 

Litteraturinsamlingen till bakgrunden gjordes genom litteratursökning som baserades på 

vetenskapliga artiklar från databasen Summon samt FSTA, för att fördjupa studien användes 

även faktabaserad litteratur. Bryman (2011) beskriver vikten av att välja sökord med stor 

noggrannhet då det bidrar till en mer direkt sökning. Sökorden valdes utifrån studiens syfte 

via olika synonymer samt olika kombinationer vilket bidrog till ett snävare utfall av artiklar. 

Litteratursökning har skett enligt den sökmatris som återfinns i bilaga 1. De valda sökorden 

utgick från ledarskap, hierarkier, könsstrukturer, stress och kommunikation samt hur dessa 

påverkar varandra. 

 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt med kriterier som är till hjälp för att styra urvalet. För 

denna studie skulle artiklarna därför kunna visas i full text, vara vetenskapligt granskade och 

tillgängliga på elektroniska databaser. De böcker som valdes till studien skulle ha grund i 

vetenskapliga texter och vara baserade på fakta. De valda artiklarna och böckerna skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska. I första hand valdes artiklar skrivna år 2000 eller senare för 

att studien skulle bygga på den nyaste forskningen, men även tidigare studier har använts för 

att stärka arbetet. Sökmatrisen (se bilaga 1) visar hur urvalet av vetenskapliga artiklar har 

gjorts. Först granskades endast rubriken. Var denna aktuella för studien lästes 

sammanfattningen. Visade sig denna vara intressant för området lästes hela artikeln: innehöll 

artikeln relevant information för studien inkluderades den i arbetet. 

 

5.2 Metodval 

För denna studie användes en kvalitativ forskningsmetod som bygger på samspelet mellan 

redan befintliga teorier och praktiska forskningsresultat (Bryman, 2011). Datamaterialet 

samlades in genom kvalitativa intervjuer, vilket enligt Bryman (2011) skapar förståelse för 

individen och hur hen tolkar verkligheten. Då det finns många teorier om ledarskap men få 

som är kopplade till restaurangköken, ansågs det lämpligt att använda en kvalitativ 

forskningsmetod. Det gav en möjlighet att testa om de teorier som finns om ledarskap går att 
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applicera på restaurangbranschen. En kvantitativ metod som exempelvis enkät hade kunnat ge 

mer generaliserbara resultat (Bryman, 2011). Denna studie syftade mer till att undersöka vad 

för tankar och värderingar som ledare har i de professionella köken, därför ansågs det mer 

lämpligt att använda en forskningsmetod som snarare ser till ett mindre antal individers 

kontextuella verklighet (ibid.). Respondenterna är väl insatta i branschen så en kvalitativ 

forskningsmetod passade, då utgångspunkten blir vad deltagarna tycker är viktigt. De öppna 

frågorna gav respondenterna möjlighet att lyfta fram vad de tyckte var relevant utifrån ämne 

och syfte. Vid kvantitativ forskning är det lätt att följa processen bakom urval och metod 

vilket inte alltid är fallet för kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Det kan anses att kvalitativ 

forskning brister i transparens (ibid.). 

 

Intervjuerna var semistrukturerade då det ger möjlighet för respondenterna att fritt svara på 

frågorna (Bryman, 2011). Det fanns inga frågor som kunde besvaras med enbart ja eller nej 

utan de flesta var mer djupgående. När intervjuerna är öppna med låg grad av strukturering så 

menar Lantz (2013) att det är viktigt att bestämma vilken information som intervjuaren vill få 

ut, så att det skapas en avgränsning för intervjun. Utifrån det skapades ett frågeschema (se 

bilaga 2) med hjälp av de underrubriker som fanns i den teoretiska bakgrunden. Därmed var 

det tydligt vad för information som intervjuarna ville få ut av respondenterna. Frågeschemat 

innehöll många frågor, några med samma innebörd. Det gav möjlighet att anpassa 

intervjusituationen till respektive respondent. Om respondenten var utförlig i sina svar kunde 

vissa frågor tas bort och var respondenten fåordig så hjälpte det att ha många frågor att ställa. 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om respondenterna och deras karriärer. Det 

skapade en bild av respondenten och gjorde också intervjusituationen mer personlig. Därefter 

följde indirekta öppna frågor kopplade till bakgrunden om hur respondenterna upplevde 

branschen och om ledarskap kopplat till manligt och kvinnligt. De frågorna följdes upp med 

preciserande frågor. Mellan varje avsnitt förklarade intervjuaren att temat skulle ändras. 

Avslutningsvis ställdes frågor om vilka tips de hade för framtidens ledare i köken och vilka 

deras förebilder är. Respondenterna fick även möjlighet att tillägga något, om de så önskade.  

 

För intervjuerna utsågs den ena uppsatsförfattaren till intervjuare och den andra till bisittare. 

Den som utförde intervjun ställde frågor utifrån frågeschemat medan bisittaren antecknade 

följdfrågor. På detta sätt kunde intervjupersonen helt fokusera på intervjun och respondenten. 

Efter varje avsnitt fick bisittaren möjlighet att tillägga frågor och funderingar. 

Intervjusituationerna delades upp mellan uppsatsförfattarna, som utförde två intervjuer var 
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och var bisittare för de andra två. Den sista intervjun genomfördes dock enbart av en 

intervjuperson. 

 

5.2.1 Urval 

Bryman (2011) menar att urvalet vid kvalitativ forskning ofta görs målinriktat: relevanta 

respondenter väljs ut på basis av studiens syfte och frågeställningar. Då denna studie handlar 

om hur det är att vara ledare i ett professionellt kök, behövdes därför respondenter som hade 

erfarenhet av det. Bryman (2011) menar att antalet intervjuer alltid måste utgå från den 

tidsresurs som forskaren har och att det är viktigt i planeringen räkna med tid för 

transkribering, därför valdes sex respondenter ut. Övriga kriterier som styrde urvalet var att 

lika många män som kvinnor skulle intervjuas och det skulle vara möjligt att träffa dem för 

direkta intervjuer. Tidsaspekten och ekonomiska skäl samverkade till att respondenterna 

skulle finnas i Stockholm med omnejd. Ett sent avhopp gjorde dock att det tillslut blev fem 

respondenter. Urvalet av respondenter skedde inte slumpmässigt, utan uppsatsförfattarna har 

aktivt valt ut lämpliga individer för studiens syfte. För att resultatet skulle representera 

branschen i stort valdes respondenter med olika bakgrund, ålder och kön, vilket Bryman 

(2011) förklarar som ett kvoturval.  

 

5.3 Pilotstudie 

Det är viktigt att vara väl inläst på frågorna som ska ställas under en intervju (Bryman, 2011). 

Frågorna lästes därför flera gånger och uppsatsförfattarna övade genom att intervjua varandra. 

Därefter gjordes två pilotintervjuer för att det ger en möjlighet att testa frågorna innan de 

faktiska intervjuerna äger rum (Bryman, 2011). Pilotstudien användes som en del av det 

förberedande arbetet för att skapa ett passande frågeschema (Lantz, 2013). För att pilotstudien 

ska vara relevant för undersökningen förklarar Patel och Davidson (2011) att den bör 

genomföras med respondenter som går att relatera till dem som ska delta i undersökningen. 

Därför valdes en av respondenterna ut genom ett målinriktat bekvämlighetsurval med samma 

kriterier som användes för de faktiska respondenterna. Efter intervjun diskuterades frågorna 

med respondenten, vissa omformulerades och en del exkluderades ur studien. Den andra 

respondenten valdes också genom bekvämlighetsurval; hon hade ingen erfarenhet av 

kockyrket men hade varit i ledande position i ett mansdominerat fält. Därför kunde de frågor 

som rörde manligt och kvinnligt samt ledarskap och stress testas på henne. Det visade hur 

frågorna kunde tolkas och vilka som var svåra att förstå (Bryman, 2011). 
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5.4 Material 

För studien intervjuades fem respondenter som alla har ledande positioner inom olika 

professionella restaurangkök. Respondenterna bestod av två kvinnor och tre män som var 

mellan 25-45 år gamla. För att skapa ett bredare resultat valdes kockar som hade olika 

ledande positioner i köken. Respondent 1 ägde och drev egen restaurang, respondent 2 och 3 

ägde och drev eget tillsammans, respondent 4 var köksmästare på en restaurang och 

respondent 5 var kallskänkschef. Restaurangerna sträcker sig från enklare á la carte till mer 

exklusiv fine dining.  

 

I enlighet med Bryman (2011) genomfördes intervjuerna i en miljö bekväm för respondenten, 

där det i största möjliga mån inte var ljudstört då detta skulle kunnat påverka kvaliteten på 

inspelningen. Alla intervjuerna var cirka en timme långa och inspelningarna gjordes med två 

telefoner för att säkra ljudkvaliteten. Den första intervjun genomfördes i ett grupprum på ett 

bibliotek i Stockholm, den andra intervjun gjordes innan den restaurang som respondenterna 

arbetar på öppnades. Det var också den intervjun som gjordes med två respondenter samtidigt, 

då de hade en gemensam ledande roll. Intervju tre genomfördes samma dag som intervju två 

och då var platsen en stängd bar i anslutning till den restaurang som respondenten arbetar på. 

Intervju fyra genomfördes hemma hos en av uppsatsförfattarna. Platserna för intervjuerna 

valdes på basis av Brymans (2011) rekommendation om miljöer som är lugna men även 

utifrån aspekten att respondenterna skulle känna sig trygga.   

 

5.5 Metod för analys av datamaterial 

I detta avsnitt förklaras hur det insamlade datamaterialet från intervjuerna bearbetades och 

analyserades. 

 

5.5.1 Transkribering 

Uppsatsförfattarna transkriberade ordagrant två intervjuer var. Intervjuerna transkriberades så 

nära inpå sammanträdet som möjligt för att till största möjliga mån kunna minnas detaljer, 

något som Bryman (2011) rekommenderar. Transkriberingen skapade också en möjlighet att 

göra upprepade genomgångar av respondentens svar och ett sätt att bemöta anklagelser om att 

forskaren påverkat analysen med sina egna värderingar (ibid.). Under transkriberingen 

antecknades även röstläge, förändringar och skratt för att kunna föra in mer känsla i resultatet.  
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5.5.2 Analys 

Transkriberingarna skrevs ut och uppsatsförfattarna läste allt material, därefter markerades det 

som var som var relevant för studiens syfte och bakgrund. De stycken som ansågs relevanta 

fördes in i tabeller som meningsbärande enheter. Det materialet kondenserades sedan för att 

tydliggöra vad respondenten hade sagt, därefter sammanställdes vad respondenten faktiskt 

menade under rubriken kategori. Med utgångspunkt i bakgrunden formulerades teman som de 

kategoriserade meningarna delades in i. Dessa var ledaregenskaper, jämställdhet, tradition, 

köksklimat, genus, stress, förebilder och utveckling. Efter vidare analys formulerades koder 

utifrån teman att bygga resultatet kring: ledaregenskaper, köksklimat och utveckling. Stress 

och tradition hamnade under köksklimatet och förebilder rörde utvecklingen. Studien syftade 

till att jämföra manliga och kvinnliga ledare, därför var jämställdhet och genus genomgående 

koder för hela resultatet. 

 

Tabell 1 Exempel på analys av transkriberade intervjuer 

Meningsbärande enhet Kondenserande 

meningsenhet 

Kategori Tema  Kod 

Ja kanske lite, jag har 

aldrig under 10 år, jo nu 

faktiskt på det jobbet jag 

har nu men inte innan, 

som kommit in och ba: 

Jag söker 

souschefstjänsten! Det 

har aldrig hänt. Förutom 

nu, sista halvåret. Då har 

det varit en tjej. 

Senaste 6 månaderna 

har det vart kvinnor 

som sökt 

ledarpositioner, det 

handlar om tradition, 

och när kvinnor 

söker ledande roller 

hamnar de i 

kallköket. 

Första gångerna 

hon ser att 

kvinnor söker 

chefspositioner 

Tradition Köksklimat 

 

 

5.6 Etisk planering för studiens genomförande 

Bryman (2011) och Patel och Davidson (2011) lyfter fram de forskningsetiska aspekterna 

inom svensk forskning. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I detta avsnitt redovisas de etiska aspekter som 

ligger till grund för denna studie. Bryman (2011) i enlighet med Patel och Davidsson (2011) 

beskriver den första aspekten som informationskravet, vilket belyser vikten av att förklara 

syftet med intervjun och undersökningen för respondenterna. För att uppfylla detta krav 
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skickades ett informationsblad (se bilaga 3) till respondenterna några dagar före 

intervjutillfället. Där förklarades bakgrunden till studien och kontaktuppgifter till 

uppsatsförfattarna, deras handledare och den kursansvariga läraren i fall respondenterna hade 

frågor eller funderingar. För samtyckeskravet förklaras att respondenterna själva får 

bestämma över sin egen medverkan. Vi skickade ut förfrågningar och förklarade syftet och 

respondenterna fick själva välja om de ville och hade tid att medverka. Under själva intervjun 

fick respondenterna veta att om de inte ville svara på någon fråga så gick det bra att hoppa 

över den. Skulle de ångra sig under intervjuns gång så fick respondenterna veta att de hade 

rätt att avbryta intervjun helt. En direkt intervju har inte samma möjligheter till anonymitet 

som exempelvis en enkät (Bryman, 2011.) Respondenterna fick veta att inga obehöriga skulle 

få tillgång till personuppgifterna och att det bara var uppsatsförfattarna som kunde koppla 

namn till transkriberad intervju. I resultat och diskussion anonymiserades respondenterna och 

de fick fiktiva namn. Nyttjandekravet förklaras av Bryman (2011) som att data som samlas in 

för undersökningen, i detta fall kvalitativa intervjuer, enbart ska användas för 

forskningsändamålet. 

 

 

6. Resultat 

Detta avsnitt behandlar materialet som utvunnits ur intervjuerna. Efter analysen av de teman 

som respondenterna berört sammanställdes dessa till koder: ledaregenskaper, köksklimat och 

utveckling. Då arbetet har genus som utgångspunkt genomsyrar det hela resultatet. Under 

varje rubrik exemplifieras kodningen i en tabell där två respondenters åsikter ställs mot 

varandra för att tydliggöra hur sammanställningen gått till.  

 

6.1 Respondenter  

De fem respondenter som valts ut för studien namngavs efter personliga egenskaper som 

framkom under intervjuerna, för att i resultatet förtydliga deras bakgrundsinformation. 

Respondent ett är en ung kvinnlig krögare och kallas Krögar Katrin (KK). Respondent två är 

en nytänkande yngre kille varför han kallas Nytänkande Niklas (NN), respondent tre har en 

intressant tankegång och tänker mycket runt problemen, han har därför kallats Intressanta 

Ingemar (II). Respondent fyra är en man med lång erfarenhet av att arbeta som köksmästare, 
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han kallas därför Branschvana Bertil (BB), och respondent fem är en stark kvinna som inte 

har några problem med att få respekt i köket, hon fick därför heta Respektingivande Regina 

(RR). 

 

6.2 Ledaregenskaper 

Branschvana Bertil beskriver hur en ledare för att kunna vara trygg i sin roll behöver bred 

kunskap inom många områden, vilket är någonting som Krögar Katrin menar handlar om 

självförtroende. Hon lyfter fram vikten av att tro på sitt eget kunnande – en grundsten för att 

lyckas som ledare. Vidare anser Nytänkande Niklas och Intressanta Ingemar att ledarskap är 

som att vara en lärare för sina anställda, det handlar om att både styra och lära sin personal 

samt skapa säkerhet i gruppen. Respektingivande Regina beskriver hur en ledare behöver ha 

som mål att främja ömsesidig respekt, dock måste ledaren kunna vara hård när det gäller: det 

är viktigt att vara auktoritär. Ledaren ska vara en mentor som formar sin personal positivt, 

genom att visa hur något görs och varför det görs på det sättet (NN). Ingemar och Regina 

förklarar vikten av att visa att hårt arbete krävs, utan att för den delen behöva straffa 

människor. Respondenterna belyser att en bra kock inte nödvändigtvis är en bra ledare. Det 

händer ofta att bra kockar blir ledare tidigt, men att de på grund av sin osäkerhet och 

okunskap inte blir bra ledare. Respondenterna menar att det är lätt att se mellan fingrarna 

gällande brister för att kockar lätt geniförklaras när de lagar god mat (BB & KK).  

 

Ledarskap handlar om att utveckla människor, att få dem att gå framåt, ha empati och bry sig 

om människor (BB, II, NN, KK & RR). Något som respondenterna lyfter fram är att det även 

ska finns ett samspel mellan ledare och anställda gällande utveckling, de måste lära sig av 

varandra. Bertil, Katrin och Regina diskuterar behovet av utbildning; den som vill bli en bra 

ledare och kock behöver kunskap. Enligt respondenterna finns det olika sätt att skaffa sig 

utbildning, bland annat genom skolor eller praktisk arbetserfarenhet i kök. Det är dock viktigt 

att förstå behovet av utbildning. Regina svarar på vad hon har för tips för framtida ledare. 

“Det jag spontant kan tänka på är: blivande kockar, gör hundåren.” De kvinnliga 

respondenterna anser att deras ledarskap tolkas annorlunda av män än av kvinnor, männen har 

en tendens att tycka att de är “bitchiga” när de är auktoritära. Dock förklarar Regina att detta 

mer kan handla om personlighet, att hon upplevde det mer när hon var yngre, och att hon idag 

är säkrare på sitt ledarskap och inte tänker på sådana aspekter. Ändå nämner hon att det är 

enklare att lyssna på en man än en kvinna. Ett sätt att förminska kvinnor och deras kunskap i 
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köket är att förändra sin kommunikation beroende på kön, något som samtliga respondenter 

påstår att de gör – men inte beroende på kön utan på personlighet.  

 

En grej är också hur man blir presenterad för folk. Ibland så är det: det 

här är Regina hon är chef för kallköket, hej. Och ibland blir det här är 

Kalle souschef, och så har vi lilla Regina (går upp med rösten). Och 

man känner fan lägg av hur ska jag kunna få samma respekt som Kalle 

fick nu om jag är lilla gulliga Regina? (RR).  

 

Niklas förklarar att han inte ser några skillnader gällande kvinnliga och manliga ledare utan 

att detta istället handlar om personlighet. Det finns dock en viss motsägelse i hans påstående 

när han påpekar att kvinnor är mer ordningsamma och har ett annat sätt att styra upp arbetet. 

Ingemar beskriver vidare, i samband med Bertil, hur kvinnor är smartare och tidigare 

utvecklade än män. Respondenterna påpekar att det inte finns någon skillnad i ledarroll 

mellan könen, eller i hur folk uppfattar män och kvinnor. Under intervjuerna lutar de sig mot 

att det är år 2015, och att ett jämställt land som Sverige inte ska ha några könsliga 

motsättningar för att lyckas som kock och ledare. Ett intressant resultat är att de könsneutrala 

frågor som ställdes angående ledarskap ofta vinklades av respondenterna till att handla om 

män. Bertil säger att han “… vill ha såna killar, dom är odjur där nere, dom bah väller fram.” 

och när Regina talar om en köksmästare är det automatiskt en han. Katrin menar att 

köksklimatet ändras beroende på om ledaren är man eller kvinna och Bertil anser att det finns 

ett mjukare sätt att leda hos kvinnor. Ett mjukare sätt kan vara en anledning till att ledaren inte 

tas på lika stort allvar, beskriver Katrin.  

 

Tabell 2 Kodning av analys: exempel från tema ledaregenskaper och genus 

Respondent Meningsbärande 

enheter 

Teman Koder 

Nytänkande 

Niklas 

Kanske fast det där tror 

jag också är 

individuellt från person 

till person. 

Skillnad på person, 

inte kön 

Ledaregenskaper/ 

Genus 

Branschvana 

Bertil 

… ett annorlunda 

ledarskap, jag ska inte 

säga att det var 

mjukare… Men också 

andra sätt att se på 

Skillnad mellan 

manliga och 

kvinnliga ledare 

Ledaregenskaper/ 

Genus 
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saker, mer mjuka 

värden… 

 

Respondenterna beskriver att deras ledarskap grundar sig i tidigare ledares agerande, att de 

försöker välja ut goda egenskaper som de sett och sålla bort de mindre bra. De anser att de 

ibland fläckas av det negativa, att humöret kan ta över. De belyser också vikten av att inse att 

individen är föränderlig. Men en individ som inte kan förbättras och utvecklas har ingen roll 

som ledare. Niklas och Ingemar konstaterar att hur du är som ledare grundar sig i hur du är 

som person, “… det är en sån här klassisk klyscha: man behandlar andra som man själv vill 

bli behandlad. Den håller faktiskt…” (II). För att branschen ska bli bättre krävs det att ledarna 

vill skapa en bättre bransch, släppa sitt ego och öka sin flexibilitet (KK). Respondenterna 

förklarar att det krävs en auktoritär ledare, utan en sådan går inte arbetet framåt. Det ska 

handla om arbetet och får inte föras över till personer, hur kockar behandlar varandra i köken 

idag är oacceptabelt (II, NN & BB). Ingemar menar att det är år 2015 och att 

restaurangbranschen måste ha kommit längre än så. Det är ledarna som bestämmer och styr 

hur klimatet i köket ska vara. Tillåter de att individer behandlas olika utifrån kön är det 

omöjligt att utveckla branschen positivt (BB).   

 

… den allmänna attityden som är i kök, den här friheten som ledare tar 

sig, hur man är mot människor som är helt oacceptabel… ...Det är så 

oerhört styrt från oss som är ledare, godkänner vi sånt som sexism, eller 

tyst godkänner att man beter sig som en idiot så är det ju fritt fram. 

(BB). 

 

6.3 Köksklimatet 

Respondenterna har överlag endast haft män som ledare, något de förklarar beror på att det 

alltid har sett ut på det sättet, det finns en tradition av manligt ledarskap i köken. Katrin anser 

dock att det fortfarande har att göra med kvinnor inte släpps fram på samma sätt som männen 

utan förpassas till kallköket. Att vara kallskänka är alltså inte ett aktivt val utan något som 

kvinnor bara blir. Detta leder till att kvinnor saknar kunskap och erfarenhet när det kommer 

till att leda köket, en bidragande faktor till att kvinnor ses som mindre kapabla att bli 

köksmästare. Det ska dock tilläggas att Regina är väldigt nöjd med sin position i kallköket. 

Bertil menar att det inte alltid går att se till person och utgå från vem som kan mest. För att 
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det ska ske en förändring i köken måste kvinnorna släppas fram. Enligt respondenterna har 

samhället stort inflytande på utformningen av personen. Redan i tidig ålder matas vi som 

människor med information om hur pojkar och flickor ska vara. Det här gör det svårt att veta 

vad som är genetiskt och vad som är social påverkan. Katrin anser att det därför är viktigt att 

köksmästaren bortser från könet. Bertil samt Regina förklarar att själva köksklimatet formar 

kvinnor lika mycket som samhället gör. Det tuffa klimatet och den hårda jargongen gör att 

kvinnor strävar efter att bli som sina manliga motsvarigheter för att passa in. De tar till sig 

manliga egenskaper och karaktärsdrag, istället för att män skulle omformas av kvinnor. 

Regina konstaterar att detta ofta passar henne väl, men när hon inte orkar hänga med i 

jargongen så blir det igen tydligt att hon är kvinna, inte en del av gruppen. Katrin förklarar att 

om det finns missnöje med en kvinna är det lätt att bortse från kompetens och istället fokusera 

på personlighet samt sexualitet. Niklas beskriver hur samhället bidrar till att förändra 

restaurangbranschen till det positiva, en mer jämställd omvärld bidrar till en mer jämställd 

bransch. Ingemar hävdar också att toppkrogarna i Sverige blivit mer jämställda, vilket enligt 

honom betyder att resterande kök runt om i landet förhoppningsvis tar efter detta som de gör 

med mycket annat. Han anser att det är seriösare idag än tidigare och att den höjda 

kvalitetsnivån bidrar till en bättre arbetsmiljö i köket. 

Tabell 3 Kodning av analys: exempel från tema köksklimat 

Respondent Meningsbärande 

enheter 

Teman Koder 

Intressanta Ingemar Det är klart det har 

varit en jargong… 

Det är ganska vanligt 

i kök att det kan vara 

lite sexistiskt och 

hela den grejen…  

Sexistisk jargong i 

köket 

Köksklimat 

Branschvana Bertil Många tjejer tar inte 

den skiten som är i 

den här miljön, men 

sexism och dålig 

attityd. 

Få kvinnliga kockar 

pga. sexism 

Köksklimat 

 

 

Bertil betonar den negativa sidan av det militäriska i kökshierarkin när han säger att den 

bidrar till att den allmänna attityden är att ledare får bete sig hur som helst. Han beskriver 

vidare hur jargongen inte är ett problem bara för kvinnorna, utan för hela branschen. Det finns 

även positiva sidor med det auktoritära ledarskapet. Regina menar att det är en av 
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anledningarna till att hon trivs i restaurangbranschen, att det är tufft och hårt men alla vet sin 

plats. Hon beskriver att även om jargongen är tuff är den en högt skattad faktor i hennes 

arbetsliv. Katrin påstår i enlighet med Niklas och Ingemar att hierarkin är viktig för 

ledarskapet, det är den som styr att arbetet blir gjort. Det finns dock negativa sidor med 

hierarkier, de skapar prestige och missbrukas lätt, såsom att ledarna “... sparkar nedåt...” 

(KK). Bertil förklarar att hierarkin inte kan tas bort, men att den måste anpassas till nutiden.  

 

Det funkar ju inte att ha ett helt hierarkilöst, för då blir det allas ansvar 

ingens ansvar, det måste finnas satta regler som får hela strukturen att 

funka, vem gör vad. (KK). 

 

Respondenterna beskriver hur köksklimatet påverkas av stressen yrket medför. Studien visar 

också att det finns olika sidor av stress, både positiv och negativ. Ingemar förklarar den 

positiva, yttre stressen som att kocken alltid har mycket att göra, men detta hjälper en att hålla 

takten uppe, vara aktiv och vilja prestera. Bertil förklarar vidare att stressen får honom att 

vara på tå, Katrin beskriver hur hon är en stressknarkare och älskar att ha fullt upp. “Det finns 

positiv stress, som gör att man håller uppe takten, och som hjälper en att prestera på hög nivå” 

(NN). Den negativa, inre stressen är den som inte går att ta på, den menar Regina gör henne 

psykiskt illa, hon mår dåligt, blir trött och kan inte slappna av. Samtliga respondenter säger att 

de känner av den negativa stressen, men att det med åren går att lära sig hantera den, vilket 

inte gör den lika påtaglig. Den negativa stressen försämrar också sättet att kommunicera, det 

är lätt att bli mer otydlig och att förlora humöret (BB). En person som är stressad gör ofta hela 

gruppen stressad, vilket bidrar till en negativ stämning i köket (NN). Respondenterna är eniga 

om att kvinnor och män inte hanterar stress eller kommunicerar olika, utan att det är 

personligt och erfarenhetsmässigt.  

 

6.4 Utveckling  

Ingemar förklarar hierarkisystemet som ett sätt att klättra, en måttstock för hur karriären 

kommer att se ut om du spelar dina kort rätt. Vissa topprestauranger har börjat med 

kreativitetsprojekt, där alla blir delaktiga oavsett plats i hierarkin. Regina anser att de 

anställda tröttnar om de inte får vara kreativa, vilket bidrar till en större personalomsättning. 

Bertil och Ingemar påpekar att de anställda behöver stanna längre än tre månader för att lära 

sig på arbetsplatsen. För att både kunna bidra själva och lära sig, släpps de anställda fram och 
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tillåts vara kreativa ökar det ledarens kunskap (BB & RR). Ingemar beskriver det som ett steg 

i rätt riktning, ett sätt att positivt forma sin grupp. Han menar att det har tagit lång tid för 

restaurangbranschen att komma dit den är idag, mycket beroende på att de professionella 

köken länge hållit fast vid ett “...Franskt jävla skitsystem...”.  

 

Tabell 4 Kodning av analys: exempel från tema utveckling och genus 

 

 

Niklas och Ingemar förklarar att kockyrkets höjda status gör att nya personer med en mer 

artistisk ådra söker sig dit. Det skapar bättre förutsättningar för en bransch med högre 

anseende men Katrin menar att de traditioner som finns gör att utvecklingen går långsamt. 

Yrket har många baksidor som svarta pengar och dåliga avtal för anställda, dessa hindrar 

fortfarande utomstående att se branschen som seriös. “… att det blir ett större akademiskt 

välmående inom restaurang… ... vi har jätteproblem med svarta pengar, maffia och hela 

skiten, så mycket underverksamheter.” (KK). Vidare beskriver respondenterna hur 

kommunikation bidrar till en bättre arbetsmiljö och möjliggör utveckling. Bättre 

kommunikation till exempel i stressade situationer skulle kunna minska pressen i köken. Alla 

respondenter är överens om att det är dags att höja statusen på yrket för att föra utvecklingen 

framåt. Det gäller bättre löner, arbetstider, utbildning. 

Respondent Meningsbärande 

enheter 

Teman Koder 

Krögar Katrin … det finns inte 

plats för en tjej, 

det blir kallis, då 

ledsnar man ju 

sen, för får man 

inte utvecklas 

och komma 

framåt blir det ju 

inte kul, då byter 

man bransch eller 

man gör något 

annat… 

Kvinnor 

hindras att 

utvecklas inom 

yrket 

Utveckling/ 

Genus 

Respektingivande 

Regina 

Delegera saker, 

allt från att sätta 

upp en ny rätt… 

Mest för att få 

folk att känna sig 

involverade. Jag 

märker på folk att 

de uppskattar det. 

Viktigt att 

anställda får 

komma med 

idéer och ta 

ansvar. 

Utveckling 
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Vidare betonar respondenterna vikten av förebilder för att lyckas inom yrket, att se upp till 

ledare bidrar till utveckling, skapar mål och en framtidsvision. Regina ser mer upp till en bra 

ledare än till en bra matlagare, Katrin ser upp till driftiga duktiga människor oavsett skrå. 

Bertil anser att de som har arbetat länge i branschen måste förstå att de blir förebilder för 

yngre kockar och med det kommer ett ansvar.  

 

Vi har väl inte haft nån stor mentor sådär, som har hållit oss under 

vingen som vissa har vi har som sagt kommit från kök som inte är så 

pass stora, det är klart när man var ung och precis liksom ny som kock 

så tog man till sig och såg upp till väldigt mycket till folk, det gör man 

det måste man komma ihåg att unga människor som kommer ut i 

branschen ser upp och ska se upp till folk som är duktiga som jobbar 

mycket och som gör en bra grej. (II) 

 

Katrin menar att det nästan är fult att som kvinna dedicera sig åt sitt jobb, och att kvinnor 

måste ställa sig i försvarsposition för att karriären gått först istället för att de skulle varit 

hemma med barnen. Samhället ser kvinnan som primär vårdnadshavare och det går helt enkelt 

inte ihop med att göra karriär. Dagens köksmästare utbildas inte i ledarskap och saknar 

kompetens i genusfrågorna, det är en bidragande faktor till en viss typ av stämning i köken 

(KK). Regina anser att kvinnor ska få chansen att träffa och inspireras av andra kvinnliga 

ledare. Mentorskap och förebilder är viktigt för att lyckas men när Regina tog upp det med sin 

manliga chef så skrattade han åt att hon sökte efter en kvinnlig mentor. 

 

 

7. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt behandlas respondenternas svar med koppling till teorier om bland annat 

ledarskap och genus. Diskussionen handlar om vad som är gott ledarskap i de professionella 

köken, varför utvecklingen tar tid och hur förändringar och eventuella förbättringar kan ske. 
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7.1 Gott ledarskap 

Ledarskapet i köket är sprunget ur ett hårt militäriskt ursprung där ledaren styr auktoritärt, 

näst intill diktatoriskt (Harris & Guiffre, 2010; Forslund, 2013). Respondenterna beskriver 

den främsta aspekten av ledarskapet som utbytet mellan ledaren och de anställda, vilket inte 

alltid kommer till sin rätt i en auktoritär miljö. Under intervjuerna framkom det att 

respondenterna i många fall föredrog en mer transaktionell ledarstil i köket då den fokuserar 

på att bibehålla kvaliteten (Rohmann & Rowold, 2009). Dock förefaller den transformativa 

ledarstilen ha aspekter som också är viktiga för att bli en bra ledare då den uppmuntrar 

anställda till nytänkande (Eagly et al., 2003; Rohmann & Rowold, 2009). Det sistnämnda 

menar respondenterna är viktigt för individen, gruppen och ledarens utveckling. Just 

utveckling är en av de viktigaste punkterna som lyfts fram av respondenterna, de anser att 

traditionen som funnits i köken har hämmat ledarutveckling. Katrin nämner att om ledarna 

skulle släppa sina egon skulle de kunna tillåta sig att influeras av sina anställda. De teorier 

Heilman (2001) och Rudman et al. (2011) beskriver, där mäns egenskaper skulle vara mer 

prestationsbaserade och kvinnors mer sociala, styrks av denna studie. De manliga 

respondenterna förklarar vikten av att anställda behandlas väl och av att skapa trygga grupper. 

Detta är viktiga aspekter vilka skulle kunna ses som mer sociala egenskaper. De kvinnliga 

respondenterna lyfter istället fram att primära egenskaper för en ledare är att kunna agera och 

styra gruppen. Det skulle kunna visa på att det inte finns karaktärsdrag som är typiska för 

respektive kön utan åsikterna – i motsatts till Rudman et al. (2011) varierar med personlighet. 

Det är möjligt att dra en parallell till köksmästaren som en både transformativ och 

transaktionell ledare (Rohmann & Rowold, 2009; Eagly et al., 2003). En sådan ledare skulle 

uppmuntra till kvalitet och visa entusiasm samtidigt som fokus ligger på att kvaliteten 

bibehålls. 

 

Respondenterna har överlag enbart haft manliga ledare men säger ändå att det inte finns 

någon skillnad mellan könen när det kommer till ledarskap. Dawley et al. (2004) förklarar att 

manliga ledare ofta ses som mer effektiva än kvinnliga, vilket inte denna studie visar. 

Respondenterna tycker att det handlar om individen och definierar ledarskap utifrån 

egenskaper som auktoritet, empati samt förmågan att utveckla. Teorier om ledarskap och 

genus säger dock att det är svårt för kvinnor att få ledande positioner. Ahmad och Rethinam 

(2010) ser en anledning i skillnader mellan manlig och kvinnlig kommunikation. 

Respondenterna ser dock inga olikheter i kommunikation mellan könen och påstår att det mer 

handlar om traditioner än förmodade skillnader. De menar att en bra ledare bortser från könet 
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och istället ser till individen. Gott ledarskap i köken bygger på att skapa säkerhet i gruppen, 

visa ömsesidig respekt, vara flexibel och utveckla människor men också på att vara hård och 

tydlig (KK, II, RR, BB & NN). Det skulle betyda att de professionella köken behöver ledare 

med både transaktionella och transformativa drag samtidigt som de är starka och auktoritära. 

Respondenterna förklarar att utbildning ligger till grunden för gott ledarskap och att bra ledare 

har stor erfarenhet. Forslund (2013) beskriver att det finns teorier om att män är bättre på att 

skaffa sig denna erfarenhet, vilket Katrin förklarar som att kvinnor inte får samma chanser att 

skaffa sig denna då de blir hindrade från att avancera i köket.  

 

7.2 Ett kök med traditioner 

Studier visar att hur män och kvinnor uppfattar varandra i olika roller beror på traditionella 

samhällsstrukturer, normer och könsstereotyper (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Heilman, 

2001; Rudman et al., 2011). Detta visar sig också i de professionella köken när 

respondenterna Bertil och Regina förklarar att köksklimatet formar kvinnor, de anpassar sig 

helt enkelt till den manliga normen och tar på sig de egenskaper som männen har i köket. 

Samtliga respondenter menar att den sexistiska och hårda jargongen tvingar kvinnorna att 

anpassa sig till den för att passa in. Både Heilman (2001) och Rudman et al. (2011) förklarar 

att detta i flera avseenden blir negativt för kvinnor. De blir mindre trovärdiga både som ledare 

och som kvinnor när de går emot samhällsnormen. Det är möjligt att se detta som en 

stagnering för restaurangbranschen, när personliga egenskaper tvingas bort för att individen 

ska kunna bli en del av gruppen. Varför det fortfarande ser ut så i köksmiljön påstår 

respondenterna beror på traditioner, att det alltid har varit så. Det är möjligt att koppla till det 

Heilman (2001) förklarar, som att individen lätt berättigar redan befintliga samhällsstrukturer. 

Detta kan tyda på att avsaknaden av jämställdhet bortförklaras med att eftersom det alltid har 

varit på det sättet är det inte individens ansvar att ändra detta.  

 

Harris och Giuffre (2010) beskriver hur mobbning, aggressioner och våld är en del av en 

hierarkisk miljö. Respondenterna anser att denna auktoritära hierarkiska ledarstil är positiv 

men att den även har sina nackdelar. Samtliga respondenter håller fast vid denna idé och 

menar att det finns risk för att ett hierarkiskt system utnyttjas av dem på toppen. Å andra sidan 

beskriver de hur hierarkier är ett sätt att skapa ordning och reda inom organisationen, ett sätt 

för individer att veta hur de ska agera. Hierarkin skulle behöva förändras, då möjligheten till 

missbruk måste kontrolleras. Själva principen och uppbyggnaden är viktig men den behöver 
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anpassas till nutiden för att tillåta individen att ta plats. Nilsson (2013) förklarar vidare 

köksmästaren som en maskulin aggressiv alfahanne, som utövar psykiskt eller fysiskt våld för 

att belysa sin maskulinitet. Bertil betonar hur denna ledarstil ofta grundar sig i osäkerhet hos 

ledaren, som inte besitter tillräckligt med kunskap. Nackdelen med det hierarkiska systemet 

blir då lätt att kockar av lägre rang imiterar det aggressiva beteendet (Harris & Giuffre, 2010). 

Respondenterna anser att de har inspirerats av tidigare ledare och anammat egenskaper som 

dessa har haft. De belyser vikten av att anamma de positiva sidorna, men också att det går att 

lära sig mycket av att de negativa, exempelvis hur en ledare inte ska agera. Det skulle kunna 

betyda att ledarstilen bygger på personlighet och inte är könstypisk. Bloisi och Hoels (2008) 

beskrivning av köksmästaren som en konstnär är möjligt att sammankoppla med Katrin och 

Bertils åsikter. Det kan tolkas som att den artistiske köksmästaren geniförklaras och därmed 

tillåts att bete sig hur hen vill. Själva ådran till artisteriet föds ur kreativitet men missbrukas 

lätt. Ahltorp (2014) belyser hur hierarki inte föder kreativa miljöer och det kan vara så att 

köken fortsätter skapa motsättningar när de upprätthåller gamla traditioner.  

 

7.3 Förändring och utveckling  

Respondenterna menar att det finns en hel del i köket som måste ändras och att det ofta är 

ledaren som är utgångspunkten för den förändringen. Under intervjuerna framkommer vikten 

av att de anställda tillåts vara kreativa i flera olika perspektiv. Kreativitet bidrar till en 

utveckling av den faktiska matlagningen för både ledare och anställda samtidigt som en mer 

stödjande och trygg miljö möjliggörs (Murray-Gibbons & Gibbons, 2007). Som arbetsplats är 

köket ofta auktoritärt och Ahltorp (2014) förklarar att i sådana yrken tillåter ledaren sällan 

andra att komma med idéer. Enligt respondenterna kan kreativitet användas för att positivt 

forma en grupp samtidigt som individen känner att hen vill stanna kvar på arbetsplatsen och 

utvecklas. Ingemar och Niklas menar att denna utveckling måste börja från toppkrogarna för 

att andra restauranger ska ta efter. De lyfter också fram att all förändring måste börja hos 

ledaren. Bertil beskriver hur problemet ligger i att duktiga kockar oftast blir dåliga ledare på 

grund av otillräcklig kunskap och erfarenhet. Vidare belyser Katrin hur det också är 

problematiskt att kockar geniförklaras, vilket bidrar till att det som inte behandlar matlagning 

förbises. Pratten (2003) menar liksom respondenterna att bara för att kocken lagar bra mat så 

blir hen inte per automatik en bra ledare. En ledare med bättre utbildning skulle därför kunna 

främja en positiv utveckling i branschen.  
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Teorier om kockyrket och ledarroller lyfter fram olika aspekter som kan bidra till denna 

utveckling, så som stresshantering, bättre kommunikation, att se till individer och inte kön 

samt att motarbeta rådande könsstrukturer (Murray-Gibbons & Gibbons, 2007; O’Neill & 

Davis, 2011; Rudman et al., 2011). Diskussioner med respondenterna belyser olika sätt som 

kockyrket kan utvecklas, bland annat genom att arbeta bort den ofta påtagliga, manliga 

jargongen i köket. Regina och Bertil beskriver hur kvinnor lätt anpassar sig till jargongen, 

vilket kan vara en anledning till att de inte når ledande positioner. Heilman (2001) och 

Rudman et al. (2011) förklarar hur detta beror på att kvinnor som går emot normen är mindre 

förtroendeingivande. Dessa normer påverkar även hur anställda ser på sina ledare Heilman 

(2001). Regina anser att det i köksmiljön är vanligt att ledaren är man och när ledaren istället 

är kvinna vet de anställda inte hur de ska agera. Respondenterna menar primärt att det inte är 

skillnad mellan hur de kommunicerar med män och kvinnor. Regina säger att det är lättare att 

lyssna på en man och att detta har att göra med att normen säger att mannen är ledare och då 

blir det konstigt när en kvinna kommer och ska styra arbetet. Forslund (2013) förklarar det 

med samhällsnormen som säger att män är ledare och därmed förebilden för en bra ledare. 

Det blir därför onaturligt när en kvinna når toppen.  

 

Respondenterna förklarar att köksklimatet och branschen ser ut som de gör på grund av 

traditionen. Respondenterna försäkrar att de inte tar efter tidigare ledares dåliga egenskaper. 

Harris och Giuffre (2010) samt Bloisi och Hoel (2008) förklarar dock att det är lätt att i 

stressade situationer imitera ledares dåliga beteende. Bertiegina och RR förklarar hur de 

ibland brinner av när situationen blir för ansträngd. Det går att påvisa att dessa egenskaper är 

något de tagit till sig tidigare i karriären, i synnerhet som alla respondenter menar att de har 

tagit efter goda egenskaper. Det skulle alltså kunna vara en orsak till att köksklimatet inte 

förändras, även om det inte nödvändigtvis stämmer för respondenterna. Det blir som en ond 

cirkel, egenskaper går i arv från köksmästare till köksmästare. Elvin-Nowak och Thomsson 

(2003) förklarar att vi inte kan lämna vårt kön eller bestämma när det ska ha betydelse. Därför 

måste det traditionella sättet att se på egenskaper som bundna till kön arbetas bort. 

Respondenterna säger att kön inte har betydelse men agerar samtidigt utifrån att det har det, 

vilket kan tyda på att det finns en djupt rotad bild av hur män och kvinnor är. Den bilden 

verkar vara mycket svår att arbeta bort, speciellt i de traditionsrika köken, som länge har varit 

mansdominerade. Teorier stödjer föreställningen att könsrollerna som finns i samhället inte är 

förenliga med bilden av kvinnan som ledare, detta är speciellt framträdande i 

mansdominerade yrken. Niklas menar att ett jämställt samhälle leder till en mer jämställd 
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bransch men han har inga svar, utöver tradition, på varför det tar så lång tid. Yrket blir mer 

och mer populärt och har fått höjd status, vilket respondenterna menar kommer att leda till en 

förändring av branschen. 

 

Varför männen fortsätter att ha ledande roller i köket kan ha att göra med det som Rudman et 

al. (2011) nämner om att både kvinnor och män måste motarbeta de givna könsstrukturerna. 

Denna studie visar att det finns en motsättning i att respondenterna säger att det inte är någon 

skillnad mellan könen men ändå konstant lyfter fram sådana under intervjuerna. Det blir som 

Ahmad och Rethinam (2010) förklarar i sin artikel: att de som fortsätter hävda att det är 

skillnad mellan män och kvinnor bidrar till att upprätthålla dessa samhällsnormer. Så även om 

inte respondenterna uttryckligen säger att det är skillnad så agerar de som om det skulle vara 

det. Det kan vara en anledning till att utvecklingen inom kockyrket går långsamt. 

 

 

8. Metod- och materialdiskussion 

Avsnittet har som syfte att diskutera och analysera val av de metoder och material som legat 

till grund för studien. Vidare beskrivs hur väl den insamlade informationen har besvarat 

uppsatsens syfte. 

  

8.1 Metodval 

Som Bryman (2011) beskriver, framgick det tydligt under intervjuerna att respondenterna 

hade många uppfattningar om sina kontextuella verkligheter. Ibland var de något splittrade i 

vad de tyckte, vilket möjliggjorde ett mer intressant resultat. Det låg en utmaning i att testa 

teorier om ledarskap genom kvalitativa intervjuer då respondenterna ofta inte kunde sätta ord 

på sin egen eller andra typer av ledarstilar. Vidare gav de semistrukturerade intervjuerna en 

bra inblick i branschen, då respondenterna svarade öppenhjärtigt på alla frågorna. Det var 

något problematiskt med att ha öppna frågor då respondenterna överlag gärna svävade iväg i 

sina svar. Ibland tappade de fokus på själva kärnfrågan och det var en svår avvägning för 

intervjuaren att veta när det var dags att avbryta utan att störa flödet. De långa svaren 

försvårade också processen att ta ut det som var relevant för studien. De många frågorna var 

ett bra stöd och det gav en fördjupning i svaren när samma fråga ställdes på olika sätt flera 
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gånger. I likhet med det Lantz (2013) förklarar om vikten med avgränsningarna för öppna 

intervjuer, skapade rubrikerna för de olika avsnitten i intervjuschemat en tydlighet. De hjälpte 

också respondenten att fokusera på rätt ämne.   

 

Respondenterna alla hade olika erfarenhet och ålder. Detta gav möjlighet till djupare 

diskussion av resultatet, även om svaren oftast inte skilde sig avsevärt från varandra. Därav 

kan slutsatsen dras att erfarenhet inte behöver betyda väsentligare svar. Då könsfördelningen 

mellan respondenterna var jämn fanns det inget utrymme i studien för vinkling av svaren ur 

ett könsperspektiv.  

 

En av intervjuerna gjordes med två respondenter. Detta kan ha varit av betydelse för studien. 

Respondenterna kan ha påverkat varandra eller undanhållit saker för att de kände sig mindre 

säkra än om de var och en för sig skulle ha medverkat i studien. Respondenterna känner dock 

varandra väl och detta kan ha lett till att de sporrade varandra och gav mer utförliga svar. 

Oavsett skiljer sig denna intervju från de andra och kan ha haft både en positiv och negativ 

inverkan på resultatet. Vidare gjordes en intervju där endast en av uppsatsförfattarna deltog, 

detta kan ha skapat en mindre utförlig intervju. Under de andra intervjuerna uppkom ofta 

följdfrågor från den uppsatsförfattaren som var bisittare, vilket kan ha bidragit till att den 

intervjun inte producerade lika mycket innehåll till resultatet som den i bästa fall kunde ha 

gjort.  

 

De transkriberingar som skedde efter intervjuerna var väsentliga, liksom att processen 

påbörjades så snart som möjligt efter avslutad intervju. Bryman (2011) betonar att detta är 

viktigt, vilket bekräftades under arbetet som avsevärt underlättades när intervjun fanns färsk i 

minnet. Analysen av materialet var tidskrävande men metoden som användes gjorde att 

resultatet blev väl genomarbetat. Den hjälpte uppsatsförfattarna att på djupet förstå vad 

respondenterna hade sagt, vilket också minimerade risken för feltolkningar. Att transkribera 

de intervjuer som den andra uppsatsförfattaren hade genomfört visade sig i hög grad öka 

förståelsen. 

 

Bryman (2011) förklarar att det förekommer att kvalitativ forskning brister i transparensen. 

Uppsatsförfattarna valde därför att visa med tabeller i resultatet hur kodningen av teman gått 

till. Detta skapade en tydligare bild av den analytiska process som legat till grund för 

resultatet och möjliggjorde för en mer transparent studie. 
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8.2 Forskningsetisk uppföljning 

En rad etiska aspekter tydliggjordes efter att uppsatsen färdigställts. Dessa inkluderar och 

behandlar de informationsblad som överlämnades till respondenterna i intervjusituationen. 

Eftersom dessa lämnades ut i samband med intervjuerna kan det ha varit svårt för 

respondenterna att tacka nej till intervjun, vilket Bryman (2011) menar försvårar samtyckes- 

och informationskravet. Hade informationsbladen istället skickats ut som planerat, innan 

intervjuerna ägt rum, skulle respondenterna haft möjlighet att i lugn och ro sätta sig in i 

studiens syfte. Innan intervjuerna började var uppsatsförfattarna väldigt tydliga med att 

förklara de forskningsetiska kraven för respondenterna, och ansåg dem vara välinformerade 

om forskningsetiken. Respondenterna tillfrågades även om de godkände ljudinspelning, och 

de försäkrades om att endast uppsatsförfattarna skulle ha tillgång till inspelningarna. I 

uppsatsen så fick alla respondenter fiktiva namn för att inte göra det möjligt att utläsa vem 

respondenten var i den färdiga uppsatsen. 

 

 

9. Slutsatser 

Flera teorier diskuterar motsättningarna för kvinnor att bli ledare, att konflikten beror på 

samhällsnormer och traditionella könsstereotyper. Denna studie visar varför det tar tid att 

förändra detta. Kockyrket är tydligt styrt av traditioner, vilka bidrar till en långsam utveckling 

av en jämställd bransch. Det kan vara en bidragande faktor till att männen fortsätter ha de 

ledande positionerna i de professionella köken. En orsak är att många människor har en 

uppfattning om att de inte tycker att det bör vara skillnad mellan män och kvinnor, men 

undermedvetet agerar de utifrån att det är skillnad. Det är viktigt att belysa att det finns en syn 

på att kvinnor och män är likvärdiga, men att denna syn inte vidhålls. Resultatet från denna 

studie tyder på att många köksmästare behöver utveckling och förbättrad kunskap för att bli 

trygga i sig själva. Detta skulle inte bara kunna innebära en förbättrad köksmiljö med mindre 

stress, utan också ett förbättrat psykiskt välmående där alla tillåts att vara kreativa. En miljö 

där kvinnor får chansen att bli ledare och en möjlighet att förändra yrket. I slutändan skulle 

det bidra till att arbeta bort den sexistiska jargongen och de bakåtsträvande idéer som vidhålls 

av den auktoritära hierarkin. Slutligen skulle detta kunna vara ett sätt att få medarbetare att 
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stanna inom organisationen, utvecklas och tillslut förbättra branschen och ge den möjligheten 

att fortsätta växa med kunnig, inspirerad personal.  

 

 

10. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie skänker en djupare förståelse för tidigare forskning baserad på ledarskap och 

genus vinklat ur ett restaurangköks perspektiv. Studien påvisar att även fast Sverige anses 

vara ett nästintill jämställt land, ligger restaurangbranschen långt efter. Resultatet av studien 

skulle därför kunna påvisa att det krävs att köksmästare utbildar sig inom genus, men också 

funderar över sin ledarstil. Uppsatsen tydliggör nämligen hur relevant ett gott ledarskap är för 

att kunna utveckla sina anställda och i slutändan branschen. Från restaurangskolorna 

examineras idag lika många män som kvinnor, det skulle därför vara ett smart och tydligt sätt 

att implementera kunskap om genus tidigt i kockarnas karriärer. Uppsatsen skulle därför 

kunna bidra till en förändring av hur vi ser på ledarrollen och yrket. Studien skulle kunna 

fungera som en tydlig tankeställare för att ta sig vidare inom jämställdheten, det handlar inte 

bara om att tänka utan också att agera. 

 

För vidare forskning finns behovet av en fördjupad studie och en mer omfattande 

undersökning av gott ledarskap i köken. Det kan vara av intresse att intervjua både anställda 

och ledare för att se om det finns skillnader i hur de uppfattar ledarroller i köken. Det skulle 

ge en större förståelse för hur ledarrollens utveckling påverkar och förbättrar branschen ur ett 

genusperspektiv. Vidare skulle omfattande intervjuer med köksmästare, följt av observationer 

i köket ge ett mer tillförlitligt resultat. Det skulle kunna ge klarhet i om de agerar utifrån vad 

de förespråkare eller om stressade och pressade situationer förändrar deras ledarstil.   
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Sökmatris 1  Bilaga 1 
 

1. Datum    6. Antal ref. i kombination 

2. Databas    7. Antal lästa abstrakt 

3. Sökord    8. Antal lästa artiklar  

4. Antal ref.    9. Antal använda artiklar  

5. Kombination 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2015-

04-01 

Summon 1. Leader 1052293 1+2+3 128038 12 7 3 

  2. Gender 1443171 - - 3 2 2 

  3. Equal 4607930 - - - - - 

  4. Kitchen 118163 4+2 30143 5 3 1 

  5. Chef 46716 5+2 5221 7 5 1 

  6. Cook 781086 - - - - - 

  7. Chef 46716 7+1 6872 - - - 

  8. Management 5288735 8+4 50533 2 1 - 

  9. Manage 5962020 9+4 65789 2 - 1 

  10. Gastronomy 2724 - - - - - 

  11. 

Homosociality 

2749 - - 2 2 1 

  12. Style 989639 12+1 742 3 2 1 

  13. Leadership 555790 13+2 122299 2 2 2 

  14. 

Communication 

3094382 14+2 341006 3 1 1 
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Sökmatris 2 

 

1. Datum    6. Antal ref. i kombination 

2. Databas    7. Antal lästa abstrakt 

3. Sökord    8. Antal lästa artiklar  

4. Antal ref.    9. Antal använda artiklar  

5. Kombination 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2015-04-01 Summon 15. Transformational 44031 15+16+

17 

3411 10 6 2 

  16. Transactional 52600 16+15+

13 

5745 8 5 2 

  17. Leadership-styles 22408 17+18+

19 

6895 5 2 1 

  18. Women 2322165 18+23 131323 6 2 - 

  19. Men 2713151 19+21 3004 4 2 - 

  20. Effectiveness 1562382 20+13 153522 5 2 1 

  21. Aggression 8472 21+13 528 3 2 1 

  22. Hierarchy 932846 22+4 71349 4 2 2 

  23. Stress 4308517 23+13 382003 8 4 2 
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Sökmatris 3 

 

1. Datum    6. Antal ref. i kombination 

2. Databas    7. Antal lästa abstrakt 

3. Sökord    8. Antal lästa artiklar  

4. Antal ref.    9. Antal använda artiklar  

5. Kombination 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2015-04-01 FSTA 1. Hierarchy 16 1+2 1 - - - 

  2. Kitchen 39 2+3 - - - - 

  3. Leadership 6 - - - - - 

  4. Chef 7 3+4 - - - - 

  5. Management 578 5+6 13 1 - - 

  6. Communication 168 6+2 1 - - - 

  7. Gender 366 7+6 4 1 - - 

  8. Stress 914 8+2 1 1 - - 
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Intervjuguide     Bilaga 2 

 
Introduktion  

• Hur länge har du arbetat i branschen? 

• Kan du berätta lite om hur din karriär startade? 

• Varför valde du att börja arbeta inom restaurangbranschen? 

• Vilken position har du nu? Hur länge har du haft din position? Har du tidigare haft 

liknande position på andra restauranger? 

• När/ Hur blev du kökschef?  

Kvinnligt/ Manligt  

• Har dina kökschefer/souschefs främst bestått av kvinnor eller män 

o Om män: Varför tror du det är så? 

• Hur tror du att köket påverkas om ledaren är man eller kvinna?  

• Märker du skillnad på manliga eller kvinnliga kockar? 

• Tror du att det är samma skillnader inom ledande positioner? 

• Tror du att det finns unika egenskaper för kvinnliga och manliga ledare? 

o Vad tror du det är som formar dessa egenskaper?  

• Tror du att det är skillnad på hur kvinnor och män leder?   

• När vi letade efter personer att intervjua var det svårt att hitta kvinnliga kökchefer, vad 

tror du är anledningen till detta? lite samma fråga  

• Varför tror du att det har tagit så tid för restaurangbranschen att börja fokusera på 

jämställdhet?  

 

Ledarskap  

• Vad är ledarskap för dig?  

• Vad tycker du utmärker en bra ledare?  

• Vad anser du är dina främsta egenskaper som ledare?  

• Anser du att du har några mindre bra egenskaper som ledare? 

• Vilken är din största utmaning som ledare?  

• Vad tror du att ditt ledarskap grundar sig i?  

o Kan det vara så att det beror på tidigare erfarenheter av ledarskap?   

• Kan du berätta om hur du leder ditt kök?  

• Anpassar du ditt ledarskap efter vem du kommunicerar med?  

• Skiljer det sig mellan hur du kommunicerar mellan män och kvinnor? 

• Vad grundar sig gott ledarskap i köken i?  

 

Hierarkier  

• Det finns fortfarande tydliga hierarkier i köken, anser du att dessa är positiva eller 

negativa?  

• Tror du att det skulle vara bättre med ett plattare landskap?  

o Skulle det kunna skapa en kreativare miljö? 
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• Hur tror du att kökshierarkier har format dig sig ledare? 

Stress  

• Anser du att du påverkas av stress? 

• Tror du att köksmiljön påverkas av att ofta vara i stressade och pressade situationer?  

• Kan det vara så att kvinnor och män hanterar stress olika?  

 

Avslutning  

• Varför är det så svårt att bli kökschef? 

• Vilka råd skulle du ge till framtida kockar som strävar efter ledarpositioner?  

• Är det något du vill tillägga?  
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Informationsblad om uppsatsprojektet  Bilaga 3 

Information om examensarbete 

Författarna till examensarbetet är Hilda Bergvall Rydén och Joacim Sjöberg, studenter vid 

Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet, i Grythyttan. Vi läser sista terminen av 

programmet Kulinarisk kock och måltidskreatör. Examensarbetet löper under perioden mars-

juni 2015. 

Bakgrund till uppsatsen: 

Uppsatsen skrivs utifrån ämnet Måltidskunskap och värdskap och fokuserar på de sociala 

aspekterna bakom måltiden. Hur det är att arbeta inom restaurangbranschen ur ett 

genusperspektiv. Bakgrunden till denna studie ligger i en uppsats vi skrev under vårt andra år 

som handlade om manliga och kvinnliga kockar och möjligheterna till att göra branschen mer 

jämställd. Denna studie fokuserar på ledarroller i de professionella köket. Studien bygger på 

teorier om ledarskap ut ett genusperspektiv kopplat till restaurangbranschen. Kockyrket har 

ansetts vara ett mansdominerat yrke, även om det är mer jämställt sett till antalet anställda, 

och fler män har ledande positioner. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med kvinnliga och 

manliga kockar som arbetar som ledare vill vi försöka skapa förståelse till varför det är så och 

hur det skulle kunna ändras i framtiden. Vilka motsättningar möter män och kvinnor på sin 

väg till toppen och vad anser dagens ledare är viktiga egenskaper för att styra ett kök.  

När uppsatsen är inlämnad och betygsatt så går det bra att kontakta oss om ni vill läsa den. 

 

Kontaktuppgifter 

Här nedan finns kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna, handledare och kursansvarig. Har ni 

några frågor eller funderingar så är det bara att ringa eller maila. 

 

Författarna 

Hilda Bergvall Rydén, hildabergvall@gmail.com, 070 457 77 39 

Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten 

Joacim Sjöberg, Joacim.Sjberg@gmail.com 070 988 88 63 

Alingsåsvägen 28, 121 48 Johanneshov  
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Handledare  

Tobias Nygren, tobias.nygren@oru.se, 070 680 51 63 

Kursansvarig 

Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se, 019-30 20 11  

Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet  

 

Tack så mycket för att ni tog er tid för intervjuer och gjorde vår studie möjlig! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Hilda Bergvall Rydén och Joacim Sjöberg 
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