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Abstract  

 

The purpose of this thesis is to seek understanding and reasons for the low number of female 

chefs that are trained annually, compared to male cooks in the Swedish restaurant schools. 

There are far too few women working at the restaurant. This causes questions of the 

qualitative gender dimension in both the school and working environment.  

 

I chose to implement qualitative interviews for my research, using mind maps, which are 

considered to provide an in-depth understanding of the person being interviewed. These 

interviews were conducted with staff and employers. I conducted the interview to clarify the 

answers. I used fixed response options, these survey questions were addressed to students.  

 

The result show that the schools need to be more active and work with long-term issues 

relating to gender equality in school and working life. In addition, school should actively 

work together with the restaurant industry to develop education and even create a better 

understanding of school. Employers often break gender and equity laws when hiring staff and 

this branch should even improve its work with qualitive equality 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med detta examensarbete är att försöka finna förståelse och orsaken till att trots att det 

årligen utbildas fler kvinnliga kockar än manliga kockar vid Sveriges restaurangskolor, är det 

väldigt få kvinnor som arbetar som kock på restaurang. Vilket mynnar ut i frågor som berör 

den kvalitativa jämställdhetsaspekten i såväl skolmiljö som arbetsmiljö.  

 

För min undersökning valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer genom att använda mig 

av tankekartor vilka anses ge en fördjupad förståelse för intervjupersonen. Dessa intervjuer 

genomfördes med skolpersonal och arbetsgivare. Jag använde mig även av enkätfrågor ställda 

till elever och för att tydliggöra svaren användes fasta svarsalternativ, dessa enkätfrågor 

ställdes till kvinnliga elever på restaurangutbildningen. 

 

Resultatet visar på att skolan mer aktivt och långsiktigt bör arbeta med frågor som rör 

jämställdhet i skola och arbetsliv. Dessutom bör skolan samarbeta aktivt med 

restaurangbranschen för att utveckla utbildningen samt skapa en förståelse av skolans arbete. 

Arbetsgivare bryter mot gällande lagar angående kön och jämställdhet vid rekrytering av 

personal, dessutom bör även branschen förbättra sitt arbete gällande den kvalitativa 

jämställdheten. 

 

 

Nyckelord; Kvinnliga kockar, jämställdhet, kön, restaurang. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Jag har arbetat inom restaurangbranschen i drygt 25 år. Under den tiden har jag haft 

befattningar som kallskänka, kock, servitris och köksmästare Jag har även drivit en egen 

restaurang samt utbildat mig till sommelier (dryckesexpert). 

 

När jag som 17 åring var nyutexaminerad kock och kallskänka sökte jag jobb som kock över 

hela landet, ansökningarna var många och jag hade höga betyg, fina referenser från både 

praktikplatser samt de restauranger jag hade jobbat extra på under studietiden. Jag fick inte ett 

enda svar. Jag sökte nu arbete som kallskänka och fick snart anställning. I de flesta 

restaurangköken rådde en manlig hierarki som var svår att påverka för oss kvinnor. Jag 

upplevde att kraven på kvinnorna var dubbelt så höga än på männen. Kallskänksarbete ansågs 

som kvinnoarbete och hade generellt en lägre status än kockarbete som ansågs manligt. De 

kvinnor som var kock fick en status mitt i mellan de båda yrkesgrupperna. 

 

Det skulle dröja ytterligare några år och ett antal ansökningar med personliga referenser innan 

jag fick en anställning som kock. Som orsak till de flesta avslagen uppgav flertalet 

arbetsgivare att jag hade för liten kroppsstorlek. De var rädda för att jag fysiskt inte skulle 

klara av att arbeta som kock, trots att jag klarade av fysiskt krävande arbeten som kallskänka 

och servitris. 

 

Efter ytterligare några år blev jag kökschef, vilket inom kort ledde till tidningsintervjuer då 

jag var stadens enda kvinnliga köksmästare vilket mottogs positivt av de flesta. Under alla de 

år jag arbetat inom branschen har de kvinnliga kockarna varit uppskattade kolleger men 

ytterst få till antalet, vilket jag ofta funderat på orsaken till. 

 

Dagens arbetsmarknad är mer jämställd och många är de yrkesgrupper som brutit traditionella 

könsmönster än då jag var nyutbildad kock, men trots att Restaurangprogrammet årligen 

utbildar en mängd flickor till kockar är det ytterst få flickor som arbetar som kock. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med min studie är att försöka finna orsaker till att det är få kvinnliga kockar i de 

svenska restaurangköken samt att undersöka och försöka se hur man via skolan och 

arbetsgivare kan påverka den kvalitativa jämställdheten i kockyrket 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Hur hanterar arbetsgivaren den kvalitativa jämställdhetsaspekten? 

Hur påverkar skolans personal elevernas yrkesval ur ett könsperspektiv? 

Uppfyller skolan sitt uppdrag att utbilda elever till anställningsbarhet? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Statistik 

 

Vid landets restaurangskolor utbildas årligen fler kvinnor än män till kockar. Det är dock få 

av de kvinnliga eleverna som senare arbetar som restaurangkockar vilket statistik från SCB 

visar. Siffrorna är från 2009 men stämmer ändå väl överrens med dagens situation i de 

svenska restaurangköken. 

 

För att se om min teori att det är få kvinnor som arbetar som kock på restaurang har någon 

grund, har jag sökt information från Skolverket och Statistiska centralbyrån (SCB)  

 

Tabell 1 

 

Elever utbildade på hotell och restaurangprogrammet 2009/2010    Antal elever  11177 

  Män  40 % 

  Kvinnor  60 % 

 

Statistiken gäller för hela rikets kommunala skolor. Statistiken gäller samtliga utbildningar 

inom kök, servering och hotell.    

(Skolverket, 2012) 

 

Tabell 2 

 

Sammanställning över yrkesverksamma kockar och kokerskor 2009 

Statistiken visar på följande resultat år 2009 vilket var det år som senast sammanställdes. 

 

Aktiebolag ej offentligt ägda   Män 10690 

     Kvinnor 5463 

 

Övriga företag ej offentligt ägda   Män 1391 

     Kvinnor 682 
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Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes 

arbete per vecka under november månad inom yrkesgrupperna. Vid mättillfället ingår även de 

som tillfälligt varit frånvarande t ex på grund av sjukdom. (Statistiska Centralbyrån, 2011) 

 

2.2 Kockar uttalar sig i artiklar 

 

I Dagens Nyheters artikel Ursäkta var är köksbrudarna? skriver Madestrand (2011) att de 

kvinnliga kockarna är en minoritet i de svenska restaurangköken är ett återkommande 

samtalsämne bland restauranggäster och fackfolk. Åsikter om orsaken är många t.ex. en väl 

förankrad manlig hierarki som kvinnor har svårt att anpassa sig till, många är de som talar om 

män då yrket kock omtalas. Yrket är hårt och slitigt med många tunga lyft, brännskador och 

förknippat med oregelbundna arbetstider, som dessutom ofta förändras med kort varsel. 

Arbetstiderna är ofta ett problem för de kvinnliga kockar som är föräldrar till barn med behov 

av barnomsorg då barnomsorgen gärna vill ha fasta rutiner för tider då barnet hämtas och 

lämnas. För att få arbete och barnomsorg att fungera är de vanligtvis beroende av en 

närstående. I artikeln säger Malin Söderström 

– Om man ska försöka kombinera kockyrket med dagishämtning och 

läxläsning blir det ofta problem, säger Malin Söderström Gulddrake-

nominerad krögare på nyöppnade Hjerta och Moderna museet. Det är 

absolut ett skäl till att många kvinnor lämnar yrket. Orsaken till att jag 

själv har kunnat fortsätta är att jag skaffade barn sent och har en sambo 

som förstår hur yrket fungerar. (Madestrand, 2011) 

I artikeln framkommer åsikten att risken med kvotering är att kvinnorna anses blivit anställda 

på grund av könstillhörighet och inte för deras kunskaper, som exempel nämns 

polishögskolans försök med kvotering för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor. 

(Madestrand, 2011) 

I Aftonbladets artikel Jag har gråtit av ilska i köket skriver Vallgren, (1999) att jargong och 

språkbruk i köket är mer anpassat för män än kvinnor och att arbetet är fysiskt krävande, 

vilket Leila Lindholm, vinnare av årets Wilhelminapris för kvinnliga kockar, och Mimmi 

Jonasson, kökschef på East i Stockholm, uttalar sig om i artikeln. 
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– Som tjej känner man ett ständigt utanförskap, man blir inte så ofta 

tillfrågad när grabbarna ska gå och ta en bira på krogen efter jobbet, säger 

Leila.– Det kan vara grova sexskämt eller gapigheter, ibland får man låta bli 

att lyssna. Annars får man hugga tillbaka, säger Mimmi. 

Båda tycker att situationen har blivit bättre, men fortfarande ifrågasätts 

tjejers kompetens. – Jag har varit kökschef här på East i några år, men måste 

fortfarande visa att jag kan. Det kommer nya unga kockar som vill se hur 

långt de kan driva mig, säger Mimmi. Leila tror att en väg för att skapa 

bättre balans i köket är att få branschens stjärnor att ta problemet på allvar. 

(Vallgren 1999) 

 

I Aftonbladets artikel Tjejerna skräms bort från spisen som Vallgren (2000) skriver uttalar sig 

Danyel Couet, Kökschef på Fredsgatan 12 ”Tjejerna tvingas vara grabbiga för att hänga med i 

vår jargong och arbetssätt, killarna stöter ut folk som inte har samma stil, tempo eller 

ambitionsnivå vilket i sin tur skrämmer bort en del tjejer.” Han tror att arbetsplatserna måste 

ändra stil för att få fler tjejer att trivas. I artikeln uttalar sig även andra kockar om att de tycker 

att kvinnliga kockar bidrar med en annan bättre stämning i köket, de menar också att det är 

personligheten, inte könet som avgör om man är en bra och duktig matlagare. (Vallgren 2000) 

 

Att arbetsplatserna bör ändra stil för att få kvinnorna att trivas och betraktas som ”normala” 

skriver Maria Hedlin som forskar om Genusfrågor och menar att kvinnor inte i första hand vill 

ses som ”kvinna” på sin arbetsplats därför att det kan kännas pressande och leda till att 

handlingsförmågan begränsas. Många kvinnor inom mansdominerade yrken kan dessutom 

uppleva att de inte riktigt räknas som fullvärdiga yrkesmedlemmar.(Hedlin 2006) 

 

2.3 Skolan 

 

Skolan har här en viktig uppgift att fylla, att vid ett tidigt skede i utbildningen visa på de 

positiva effekter en könsblandad arbetsplats oftast har. Hedlin (2006) menar att det är viktigt 

att man vänder och vrider på saker och ting för att se hur de olika könen upplever och bemöter 

varandra, inte förrän man granskat olika situationer som kan uppstå i skolmiljön och tagit till 

sig kunskap från genusforskningens olika områden, är man redo att ta till sig skolans lagar, 
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läroplaner och jämställdhetsmål på allvar. Hon menar att det är viktigt att skolledningens stöd 

finns i arbetet med jämställdhetsfrågor, dels därför att skolans rektor är den som har det 

övergripande ansvaret för att skolan arbetar i överrensstämmelse med styrdokumentens 

jämställdhetsmål, men även för att se till att både tid och ekonomiska resurser avsätts till 

jämställdhetsarbetet. I Genuspraktika för lärare skriver Bettina Berg (2006), att för att kunna 

förhindra orättvisor och hindrade strukturer för lärare och elever, är ett första steg att ge 

lärarna möjlighet att inhämta all tänkbar information och kunskap för att skapa en gemensam 

bild av utgångsläget.  

 

Från regeringshåll har även denna fråga uppmärksammats, därför har Delegationen för 

jämställdhet i skolan (DEJA) fått i uppdrag att genomföra uppdraget, att utifrån skolans 

värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan. Resultatet 

återfinns i Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och 

utveckling i skolan, Utredarna föreslår en rad förändringar för skolans jämställdhet. 

Rektorsutbildningen bör regleras så att ett jämställdhetsperspektiv återfinns i samtliga 

delkurser eftersom utbildningen i dag bara innehåller lite eller ingen utbildning inom Genus 

och jämställdhet  

Lärarstudenter bör med fördel skriva examensarbeten med fokusering på Genus och 

jämställdhetsfrågor. 

Fortbilda befintlig personal. Vilket Skolverket anammat och har under 2009-10 erbjudit 

skolpersonal kurser i jämställdhet, genus samt sex och samlevnad, samtliga kurser har varit 

efterfrågade och uppskattade av personalen. 

Utredarna tar även upp vikten av att ledningen i skolan ger sitt tydliga stöd till alla berörda 

inom skolan samt till föräldrar och politiker. Till en början är det är viktigt att arbetet tilldelas 

ekonomiska resurser och att en ansvarig samordnande grupp arbetar med tydliga mål, 

indikatorer och att ansvarskriterier utformas för ett hållbart och långsiktigt 

jämställdhetsarbete. (SOU 2010:99) 

 

I boken Manlighet i fokus (Nordberg 2005) påpekar Svaleryd vikten av att arbeta medvetet 

med trygghets- och kontaktövningar som stärker vänskap mellan könen istället för att dela 

dem. Hon menar vidare att även om flickor och pojkar samundervisas visar forskning på att 

skolan består av två världar där pojkar och flickor sällan möts, vilket kan bero på att barn och 

ungdomar väljer könsstereotypt när tillfälle ges. Hedlin menar att arbetet annars löper risk att 
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hamna snett därför att flickorna lärt sig hantera olika situationer medan pojkarna inte har en 

aning om vad det hela handlar om. Det är därför viktigt att arbeta med både pojkar och flickor 

parallellt i grupper eller enskilt för att i framtiden kunna se ett resultat. (Hedlin 2006) 

I skollagen står det ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 

är manligt och kvinnligt”. (Lärarens Handbok, 2008, s.61) Samt i Allmänna bestämmelser, 

Utbildningens syfte kap 15, 2§ ”Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet 

och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas 

förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa 

kunskaper.” (Skolverket 2010) 

 

Hedlin menar att jämställdhet är ett begrepp som har en kvantitativ och en kvalitativ 

dimension. Med den kvantitativa aspekten menas att man strävar efter en någorlunda jämn 

könsfördelning. Den kvalitativa aspekten syftar på lika villkor, det vill säga att kvinnor och 

män ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom livets alla väsentliga 

områden, däribland arbetslivet (Hedlin 2006) 

 

Av vikt är att skolan tillgodoser goda förebilder skriver Gannerud i Wernerssons bok, Genus i 

förskola och skola och menar att intervjustudier utförda av Thornton och Bricheno 2006 visar 

att en påfallande hög majoritet av eleverna valde förebilder som familj, släktingar och 

kamrater. Det var ingen som valde lärare som förebild. (Wernersson 2009)  

 

2.4 Arbetsgivarens betydelse 

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO), Rekrytering  

”Alla ska kunna söka lediga arbeten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning. Det innebär att en arbetsgivare bör ha en öppen rekrytering där man använder 

sig av formella kanaler som tidningar, arbetsförmedlingen med mera.  

Arbetsgivaren ska verka för lika rättigheter vid rekrytering oavsett kön, etnisk tillhörighet 

eller annan trosuppfattning (7 §). Förhållanden som motverkar detta måste tas bort. En 
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arbetsgivare verkar inte för lika möjligheter vid rekrytering om man till exempel tillämpar 

obefogade och diskriminerande anställningskrav. Det kan bland annat gälla obefogade krav i 

platsannonser på medborgarskap, längd eller svensk utbildning.” 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2010) 

 

Hedlin (2006) skriver att då man inte skiljer på individnivå och gruppnivå kallas det statistisk 

diskriminering, det betyder att man inte blir sedd som person utan som representant av en viss 

grupp till exempel kvinnor. Som exempel nämner hon den arbetsgivare som undviker att 

anställa en kvinna, även om hon är kompetent för arbetsuppgiften, med motiveringen att hon 

är kvinna. Arbetsgivaren har uppfattningen att kvinnor är mer barnlediga och därmed har 

högre frånvaro från arbetet. Men arbetsgivaren har ingen aning om just den här kvinnan har 

tänkt skaffa barn eller om hennes man eller någon annan är hemma när barnen är sjuka. Hon 

behandlas utifrån vad statistik visar gällande kvinnor. 

 

Sammanfattningsvis visar den genomgång jag gjort om jämställdhetsförhållanden och 

problem som kvinnliga kockar möter i yrket att det är viktigt att redan på skolnivå arbeta med 

jämställdhetsfrågor med elever och skolpersonal för att kunna förändra den kvalitativa 

jämställdheten i de svenska restaurangköken. Det handlar om att bryta invanda 

beteendemönster med en traditionell hierarki som är till fördel för de manliga kockarna. De 

kvinnliga kockarna får ofta utstå statistisk diskriminering då de söker jobb som kock. Det 

innebär att inte bli sedd som person utan som representant av en grupp, exempelvis kvinnor, 

de blir sedan behandlade utifrån vad statistik visar. 
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3. Metod 

 

3.1 Tankekartor 

 

För att få svar på mina frågor har jag använt mig av intervjuer i form av tankekartor över 

föreställningsvärldar. Denna metod anses ”tydliggöra och fördjupa individens förståelse som 

ofta inte är medveten eller definierad av individen själv” Metoden fördjupar samtalet och ger 

en tydligare bild av den intervjuades föreställningsvärld. Tankekartor har använts vid flera 

undersökningar då man vill försöka ge en enkel bild av någon stor och komplex fråga (Scherp 

2010). 

 

Metoden kan även beskrivas som Bo Johansson skriver i boken Examensarbetet i 

lärarutbildningen (2010) strukturerad då man utgår från ett fåtal frågor, men även som 

kvalitativ intervju då orden som tas ur de fasta frågornas svar, är de ord som ligger till grund 

för den mängd svar som kommer fram genom respondentens tankekarta. Jag valde att 

genomföra intervjuerna på en enskild plats för att kunna genomföra intervjuerna så ostört som 

möjligt. Jag började med att förklara för intervjupersonen att jag skulle ställa en fråga som 

denne skulle besvara tyst för sig själv. Därefter bad jag den intervjuade säga nyckelord med 

betydande anknytning till svaret. Dessa ord skrev jag ner på post-it lappar och tillsammans 

fäste vi dem på ett stort pappersark. Intervjun fortsatte med att jag ställde fördjupade frågor 

för att få fram innebörden av nyckelorden. Svaren skrev jag ner på det stora pappersarket runt 

det aktuella nyckelordet. Denna procedur upprepades vid varje intervjufråga. När den 

intervjuade kände att den inte kunde ge fler svar gick vi igenom svaren och försökte hitta de 

delar som var relaterade till varandra. Dessa delar markerades med pilar och ringar med streck 

emellan. Av det mönster som framstod, tydliggjordes sambandet mellan olika frågors svar. 

Slutligen betraktades kartan gemensamt för att sammanfatta och korrigera den bild som växt 

fram. Till sist fick den intervjuade ”godkänna” resultatet. 
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3.2 Enkätundersökning 

 

Av intresse för mitt arbete var även elevers tankar och åsikter om hur skolan förbereder och 

vägleder dem i deras val av yrkesinriktning.  

 

Jag valde att via enkät över nätet få svar på mina frågor till eleverna. Som hjälpmedel att 

utforma enkäten och att enklare sammanställa svaren använde jag mig av programmet Survey 

and report. Programmet hämtade jag från Karlstads Universitets hemsida. Enkäten är kort 

med frågor som har anknytning till tankekartornas frågor Enkätens frågor har fasta 

svarsalternativ för att få en tydligare sammanfattning av svaren. 

 

3.4 Urval 

 

De skolledare och lärare (2) som intervjuades valdes för att de har arbetat på skolan under 

lång tid och har lång erfarenhet av restaurangyrket och att arbeta som kock. 

Arbetsgivaren valdes för att denne under lång tid arbetat inom yrket kock och ofta tar emot 

elever för APU. 

Jag valde 10 flickor som är 17 år tillhörande en klass i årskurs 2 på Hotell och 

restaurangprogrammet som respondenter att besvara enkäten, dels för att avgränsa arbetet, 

men även därför att det gäller deras framtida yrkesval trots att pojkarna som grupp kanske har 

en viss inverkan på deras val. 

 

3.5 Genomförande 

 

För att tydliggöra syftet med intervjun och intervjumetod, tillsändes respondenterna ett 

missivbrev i god tid innan intervjuerna genomfördes (bilaga 1). 

 

Intervjun genomfördes på en lugn avskild plats. Intervjun genomfördes enskilt och tog 

ungefär 1timma och 30 minuter vardera. Intervjuerna dokumenterades skriftligt med hjälp av 

post-it lappar fästade på ett stort pappersark som bildade en tankekarta. 
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Skolledaren och lärarna besvarade lika intervjufrågor för att få en så samlad bild av resultatet 

som möjligt (Bilaga 2). Arbetsgivaren besvarade till viss del omformulerade frågor för att 

passa denne men ändå så pass lika skolpersonalens som möjligt för att möjliggöra och jämföra 

ett resultat (bilaga 3).Eleverna fick en vecka på sig att anonymt via e-mail besvara enkätens 

frågor. Dessa frågor var formulerade på ett liknande vis som de frågor som ställdes till 

skolledaren och lärarna. 

 

3.6 Redogörelse av analysmetod 

 

Här beskriver jag hur jag behandlat mitt material efter att jag genomfört intervjuerna med 

hjälp av tankekartor och elevenkäten. 

 

För att lättare överblicka de fyra tankekartorna, fäste jag upp dem på en vägg. Jag sorterade 

svaren utifrån intervjufrågorna och skrev sedan svaren med intervjufrågorna som rubrik. Jag 

jämförde och sammanställde svaren under varje fråga, för att för läsaren åskådliggöra svar av 

liknande karaktär. 

 

Då svarstiden för enkäten löpt ut öppnade jag resultatdelen i Survey and report. Programmet 

sammanställde resultatet för varje frågas svar i procent, vilka jag sammanställde och skrev till 

text för att förenkla läsandet av resultatet. Slutligen redovisar och sammanfattar jag svaren i 

undersökningens resultatdel. 

 

3.7 Etiska överväganden 

 

I undersökningen följde jag Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. Det innebär 

här att jag informerat deltagarna om undersökningens syfte. Deltagarna har själva fått 

bestämma om sin medverkan. Jag har talat om att full anonymitet gäller och att detta material 

endast eventuellt skall användas i forskningsändamål.  

  



12 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

 

De svar jag fick in under intervjun upplevdes som trovärdiga, men en kvalitativ intervju av 

det här slaget är naturligtvis inte generaliserbar, vilket påverkar undersökningens validitet. 

Undersökningen gav mig ändå en viss inblick i hur man inom skolans värld och i branschen 

tänker om kvinnliga kockar. Jag anser därmed att reliabiliteten vara god eftersom 

undersökningens frågor besvarades av för ändamålet representativa personer, vilket enligt 

Thurén (2007) är viktigt, att resultatet inte påverkas av tillfälligheter. 
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4. Resultat 

 

I detta kapitel presenterar jag först resultatet från tankekartorna och enkätfrågorna. Kapitlet 

avslutas med en kortare sammanfattning av varje frågas resultat. 

 

4.1 Sammanfattning av tankekartor 

 

4.1.1 Hur beskriver du yrket kock? 

Skolledaren, lärare och arbetsgivaren svarar 

 

Samtliga respondenter anser att flexibilitet och kreativitet beskriver yrket Kock. De menar att 

man måste vara flexibel gällande schemalagd arbetstid men även vara beredd att med kort 

varsel förlänga arbetsdagen eftersom gästantalet ständigt varierar och är en okontrollerbar 

faktor, vars behov bör tillgodoses för att behålla restaurangens anseende. 

 

Arbetsgivaren menar att man måste vara beredd på att arbetet kräver en sorts arbetsjour som 

är självpåtagen men ofta förväntad av arbetsgivaren. Det är ett arbete som i princip kräver att 

privatlivet kommer i andra hand, en livsstil som försvårar familjelivet. De varierade 

arbetstiderna kan även upplevas positivt då det är relativt vanligt att man kombinerar att jobba 

som kock kvällstid och helger med att studera på universitet dagtid. Arbetsgivaren påpekar att 

det kan vara positivt att vara flexibel och årligen byta arbetsplats för att på så vis öka sin 

yrkeskunskap via nya menyer vilket förmodligen kräver annan matlagningsteknik och 

smakupplevelser, men även för att förbättra lön och arbetsvillkor. 

 

Enligt samtliga respondenter bör en kock även kunna vara flexibel i sina arbetsuppgifter. Att 

kunna ha ”många bollar i luften” är ett måste om man ska klara av att laga olika maträtter 

samtidigt, men även utföra andra arbetsuppgifter under arbetspasset såsom städa, diska, 

planera beställningar, svara i telefonen, beställa råvaror, ta emot och plocka upp råvaror m.m. 

Det krävs att man är stresstålig 
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Respondenterna tycker även att kockar måste vara kreativa, vilket är en stor fördel att ha 

medfött men det går även att lära sig. En kock bör vara nyfiken och ständigt vara öppen för 

nya influenser ofta inhämtade från hela världen men även genom samtal kockar emellan. 

Maträtten ska vara en konstnärligt upplagd kreation med unik doft och smak som tilltalar 

gästen. Dessutom ställer gäster krav på att maten t.ex. ska vara hälsosam, närproducerad och 

hygieniskt tillagad. 

 

Arbetsgivaren och den ena läraren menar att kunna hänga med i yrkesutvecklingen kan liknas 

vid en ständigt pågående tävling där man måste prestera, vilket passar killar bättre än tjejer 

eftersom killar vanligtvis är mer tävlingsinriktade. Kvinnorna står tillbaka och är ödmjuka 

gentemot männen som i sin tur ökar sitt anseende som kock. 

”Det kan sitta mentalt att det är svårt att ha en kvinnlig kökschef” säger arbetsgivaren och 

menar att yrkets enligt tradition mansdominerande hierarki påverkar valet av kön när det 

gäller chef. Arbetsgivaren tycker sig märka att de traditionella könsrollerna när det gäller 

matlagning, ändras på så vis att i restaurangköket är det männen som tar plats som noggranna 

och engagerade matlagare medan kvinnorna tar den rollen i hemmet. Läraren menar att yrket 

”andas mansdomination och att ordet kock oftast förknippas med män.” 

 

Arbetsgivaren och lärarna tycker att arbetet är fysiskt krävande då stress, extrem värme, tunga 

lyft, oregelbundna raster samt långa arbetspass är vanligt förekommande. De tunga lyften och 

de långa arbetspassen som oftast är stående och gående kräver en stark och vältränad kropp 

för att förhindra förslitningar på axlar, rygg och knän.  

 

Arbetsgivaren påpekar att kökens utformning, placering av hyllor och bänkhöjd är mer 

lämpade för lite längre personer vanligtvis män. 

 

Den ena läraren upplever att kvinnor oftast slutar att arbeta som kock då de bildat familj, 

arbetstiderna försvårar arbetet då det inte är lika självklart att männen är hemma med barnen. 

De kvinnor som är ensamstående med barn drabbas än mer då det finns få ”Nattis”. 
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4.1.2 Vilka egenskaper är viktigt vid rekrytering? 

Arbetsgivaren svarar 

 

Arbetsgivaren anser att yrkesutbildningen generellt ger för lite kunskap och föredrar att 

rekrytera unga personer med yrkeserfarenhet. Med yrkeserfarenhet menas tidigare 

erfarenheter från arbetsplatser ex. Hamburgerrestauranger. Säsongsjobb på annan ort än 

hemorten ses positivt då det krävs att man är självständig. Man får lära sig olika 

arbetsuppgifter och får yrkestempo, men även social träning och att arbeta i team, som 

lumpen. Oväsentligt är erfarenhet från ex. ”fina” restauranger, då har man kanske bara jobbat 

med enskilda arbetsuppgifter. 

 

Privatliv och kön spelar en viktig roll vid rekrytering av ny personal. ”Jag tror att kvinnors 

utseende har betydelse” uttrycker arbetsgivaren och menar att det är lättare att rekrytera en 

kvinna som anses ha ett attraktivt yttre utseende. När det gäller privatlivet är det viktigt att 

boendet är långsiktigt ordnat och att det är ett rimligt avstånd mellan arbetsplats och boende, 

det bästa är om boendet är på samma ort som jobbet. Åldern ska passa med övrig personal. 

Finns det en pojkvän/flickvän är det viktigt att få veta hur förhållandet verkar eller om familj 

finns, måste viss hänsyn visas. Är det en kvinna som söker jobb kanske det inom snar framtid 

blir fråga om mammaledighet och/eller vård av barn. Även män kan vara hemma för vård av 

barn men är inte det lika ofta som kvinnorna. 

 

Vid många ansökningar så läser man den kvinnliga kockens CV mer kritiskt med 

förhoppningen att kunna rekrytera henne, tyvärr är ansökningar från kvinnor mycket sällsynta 

för arbetsgivarna. 

 

4.1.3 Hur förbereds eleverna för att bli anställningsbara? 

Skolledaren och lärarna svarar 

 

För att eleverna ska bli anställningsbara anser skolledaren och lärarna att den 

arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) spelar en viktig roll för elevens utveckling och 

mognad för det kommande yrket. Eleverna kommer i kontakt med de spelregler som finns på 

arbetsplatsen och tränas dessutom i att arbeta med olika människor med olika yrkeskunskaper. 
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Det är då eleven ges möjlighet att få en realistisk syn på hur det är att arbeta som kock. APU 

ger eleven möjlighet att se det egna kunnandet och vilka kunskaper som behöver 

vidareutvecklas inför kommande anställning. De tycker att det är viktigt att eleven genom 

undervisningen lär sig de grundkunskaper som krävs för yrket och att stärka elevernas sociala 

kompetens. 

 

4.1.4 Hur påverkar skolan och personalen elevernas yrkesval? 

Skolledaren och lärarna svarar 

 

Skolledare och personal tycker att det är viktigt att lärarna framstår som goda förebilder och 

företrädare av det yrke de undervisar i. De påpekar speciellt vikten av att läraren ser elevens 

personliga förmåga för yrkesrollen och ”pushar” den i rätt riktning i yrkesvalet. Lärarna 

menar att läraren måste ha god erfarenhet av yrket i sig – i detta fall kock, men även vara en 

duktig pedagog som finns som stöd för eleven i dennes yrkesval. Dessutom gagnar lärarnas 

erfarenhet eleven genom utökade referensramar då läraren medvetet eller omedvetet vurmar 

för ”yrket” genom att prata om sina egna erfarenheter. Den ena läraren anser att 

yrkeskompetensen är avgörande för variation i undervisningen, ju mindre erfarenhet desto 

snävare undervisningsvariationer. Skolledaren anser att personalens intresse och bakgrund gör 

skillnad men behöver inte vara beroende av yrkes- eller ämneslärare. Av vikt är istället 

pedagogens sätt att medvetet eller omedvetet förmedla sig, ett ökat medvetande och kunskap 

och erfarenhetsbredd möjliggör ett tydligare budskap till eleven, vilket är lärarens uppgift, 

enligt skolans uppdrag, att uppmuntra och förmå eleven att bli så bra som möjligt även om 

eleven tänkt sig en annan framtid. 

 

Den ena läraren anser att skolans utbildningsutbud är av stor betydelse för elevens yrkesval. 

En liten skola kan inte erbjuda samma utbud av inriktningar som en större skola, vilket 

medför en begränsad yrkesutbildning om inte eleven kan tänka sig att byta skola. Den mindre 

skolan har ett mindre elevupptagningsområde, färre praktikplatser vilket medför ett minskat 

variationsutbud av olika restaurangtyper. Skolans möjlighet att internationalisera utbildningen 

minskar då de inte uppfyller de krav som finns. Den lilla skolan med det minskade utbudet av 

yrkesinriktningar har färre yrkeslärare och därmed minskar elevernas möjlighet att genom 

lärarna få erfarna förebilder inom de olika yrkesområdena. 
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Lärare och skolledare anser att eleverna påverkar varandra i yrkesvalet då de gärna väljer den 

yrkesinriktning som kompisen väljer i de fall de är osäkra på vad de ska välja. Rädslan för att 

välja en inriktning där de riskerar att inte känna någon medstuderande existerar hos en del 

elever. Eleverna kan även påverka varandra positivt i utvecklingen genom spegling och 

samtal med varandra för att fördjupa förståelsen för de egna kunskaperna och talangerna för 

yrket. Lärarna spelar en viktig roll i dessa sammanhang för att stötta eleverna i deras framtida 

yrkesval. Det är viktigt att eleven blir ”sedd” och att läraren påvisar elevens talang för yrket. 

Lärarna upplever att föräldrarna ibland kan påverka elevens yrkesval. Föräldern vill att eleven 

ska välja det yrke som passar familjeföretaget alternativt yrkesarv eller det yrke som inbringar 

högst lön i förhållande till stressfaktorer och obekväma arbetstider. Eleverna väljer även 

yrkesinriktning utifrån massmediala förebilder. 

 

4.1.5 Elevernas svar 

 

Eleverna tycker att deras yrkesval påverkas av den information av olika yrken som skolan ger 

samt då lärarna berättar om sina egna erfarenheter. Hälften av eleverna har varit på APU och 

de anser att den erfarenheten påverkar deras yrkesval.  

 

Av elevernas svar framgår att majoriteten av respondenterna beskriver yrket kock framförallt 

som serviceinriktat och kreativt men några har även beskrivit arbetet som flexibelt, varmt, 

stressigt med oregelbundna arbetstider och tunga lyft samt att en kock är en matlagare.  

 

De elever som varit på APU uppger att de haft både kvinnor och män som arbetskamrater. 

 

Samtliga elever har vetskap om någon kvinnlig kock. 

 

Majoriteten elever tänker söka jobb som kock. Den elev som inte tänker söka jobb som kock 

tycker att jobbet är för stressigt och har för låg lön. 
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5. Sammanfattning av resultat 

 

5.1 Yrket kock beskrivs 

 

Samtliga tycker att arbetet kock är serviceinriktat, kreativt, stressigt, varmt och fysiskt 

krävande med oregelbundna arbetstider. 

 

Arbetsgivaren menar att arbetet kräver en slags självpåtagen arbetsjour som försvårar ev. 

familjeliv. Denne upplever att de traditionella könsrollerna ändras om man utgår från att 

kvinnorna vanligtvis är duktigare matlagare än männen hemma, så är männen duktigare 

kockar på jobbet.  

 

En av lärarna upplever att arbetstiderna försvårar familjeliv och barnomsorg så pass att många 

kvinnor väljer att avsluta att arbeta som kock, särskilt om de är ensamstående förälder. Ordet 

kock tycker samma lärare ofta förknippas med män.  

 

Arbetsgivaren och den ena läraren menar att det för kockar är så pass viktigt att hänga med i 

yrkesutvecklingen att det kan liknas vid en ständigt pågående tävling där prestation är den 

viktigaste parametern. De upplever att de flesta kvinnor inte är lika tävlingsinriktade som 

männen som i sin tur ökar sitt anseende i köket. 

 

5.2 Elevernas anställningsbarhet 

 

Förutom att det är viktigt att genom undervisningen ge eleverna de grundkunskaper och stärka 

deras sociala kompetens. Svarar samtliga att APU har stor betydelse för elevens utveckling 

och mognad. Eleven kommer nu i kontakt med branschen och får en inblick i dess spelregler 

och får en realistisk syn på hur det är att jobba som kock, de kan dessutom skapa sig en bild 

av hur de kan vidareutveckla sina egna kunskaper inom yrket. 
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5.3 Skolan påverkar yrkesvalet 

 

Skolledare och lärare tycker att läraren har en viktig roll för elevens framtida yrkesval. De 

anser att läraren ska vara en god förebild för eleven. Vara en duktig pedagog med god 

förmåga att förmedla sig och att se elevens personliga förmåga och ge denne stöd. De anser 

även att lärarens kompetens inom yrket kock är viktig för att läraren ska kunna variera sin 

undervisning, samt utöka elevens referensramar genom att läraren delger denne sina 

erfarenheter. De upplever att eleverna ibland väljer samma yrkesinriktning som kompisen av 

rädsla för att bli ”ensam” och inte känna någon i den nya gruppen. Eleverna uppger att de 

påverkas i sitt yrkesval av lärarens berättelser om egna erfarenheter samt av den 

arbetsplatsförlagda utbildningen (APU). 

 

En lärare påpekar vikten av skolans utbud och menar att den lilla skolan med ett reducerat 

utbud begränsar elevens möjligheter att prova olika yrkesinriktningar 

 

5.4 Egenskaper vid rekrytering 

 

Arbetsgivaren anser att yrkesutbildningen generellt ger för lite kunskap och föredrar de unga 

personer som har yrkeserfarenhet från ex. hamburgerrestaurang eller säsongsjobb. De har då 

lärt sig att arbeta självständigt med yrkestempo, fått social träning och kan arbeta i team. 

 

Det är viktigt att den sökande har ett ordnat privatliv, boendet ska vara långsiktigt och 

avståndet till arbetsplatsen rimligt.  

 

Är det en kvinna som söker jobb läses hennes CV mer kritiskt än männens i förhoppning att 

kunna anställa henne. Dessutom uppstår frågan om ev. barnledighet eller vård av sjukt barn 

kommer att bli aktuell vilket arbetsgivaren anser är vanligare bland kvinnor än män. 
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6. Diskussion  

 

Från resultatavsnittet framkom vikten av att läraren framstår som god förebild vilket även 

Gannerud skriver om men även påvisar att eleverna avstår lärare som förebilder och istället 

väljer kamrater, familjemedlemmar eller andra närstående (Wernersson 2009). Jag tror att det 

kan bero på att de flesta elever är vana med lärare och skolmiljö och tar det som tillhör skolan 

för givet och att lärare tillhör skolan och inte branschen och yrket kock. Eleverna kan uppfatta 

lärarens kunskaper som låga matlagningsmässigt, då det i skolan läggs stor vikt vid att alla 

elever ska ges grundläggande kunskap i matlagning, vilket ofta innebär att det inte läggs så 

mycket tid till exempelvis fina och variationsrika uppläggningar eller nyskapande maträtter, 

vilket de lär sig under utbildningens senare del. Yrkesläraren kan dock spela en annan roll då 

den innehar dubbla yrkeskompetenser, den ena som lärare och den andra som till exempel 

kock. Eleven kan, om läraren har lång erfarenhet som kock, se den sidan av läraren som 

positiv och ha som förebild särskilt om eleven vill utbilda sig till kock. För att tillgodose 

elevernas behov av förebilder bör företrädare från yrkeslivet i detta fall kockar inbjudas till 

skolan. 

 

Eleverna upplever att APU ger dem en positiv påverkan inför deras yrkesval och givetvis bör 

skolan använda sig av väl fungerande APU platser så att eleverna får bra yrkesmässiga 

referensramar samt goda förebilder från yrket. På så vis kan yrkeslärarna ges ett utökat 

utrymme att vara goda pedagoger vilket jag upplevde var viktigt för de lärare som 

intervjuades. 

 

Från frågan i resultatavsnittet om hur kockyrket beskrivs framkom att yrket kock anses 

serviceinriktat, kreativt, stressigt, varmt och fysiskt krävande med oregelbundna arbetstider. 

Här framstår speciellt de oregelbundna arbetstiderna som ett stort problem speciellt då man 

lever i ett familjeliknande förhållande. Vilket även förstås av Malin Söderström som förklarar 

att hon klarat av att kombinera yrkeskarriär och familjeliv med hjälp av en förstående sambo 

och att hon skaffat barn sent i livet (Madestrand 2011). Arbetsgivaren menar att kvinnor 

vanligtvis är mer hemma med sjuka barn än deras manliga kolleger vilket är en orsak till att 

kvinnor har svårare att få jobb som kock. Att på detta vis generalisera arbetssökande kvinnor 

kallas statistisk diskriminering då arbetsgivaren omöjligt kan sia om hur kvinnan kommer att 

vara hemma för vård av barn eller inte (Hedlin 2006). Förhållningsättet förkastas även av DO, 
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där det klart och tydligt framgår att arbetsgivaren ska verka för lika rättigheter vid rekrytering 

oavsett kön. Arbetsgivaren ska inte heller tillämpa obefogade eller diskriminerande 

anställningskrav. (Diskrimineringsombudsmannen, 2010) 

 

Arbetet uppges även som fysiskt krävande vilket inte främjar de kvinnliga arbetstagarna. 

Arbetsgivare och lärarna samt Danyel Couet uppger även att prestationsnivån är hög vilket 

förmodligen påverkar jargongen i köket som verkar vara en bidragande orsak till att kvinnor 

inte jobbar som kockar. (Vallgren, 2000) Här skulle skolan kunna spela en viktig roll i att 

arbeta med jämställdhetsfrågor. Det är då viktigt att tänka på att inte enbart i detta fall stärka 

flickorna utan även pojkarna. Detta stärks dels av Hedlin (2006) som menar att flickorna lärt 

sig hantera olika situationer medan pojkarna inte har en aning om vad det hela handlar om, 

men även av Svaleryd (Nordberg 2005) som skriver om vikten av att medvetet arbeta med 

trygghets- och kontaktövningar mellan könen som stärker vänskapsrelationen istället för att 

dela dem. 

 

APU spelar en viktig roll enligt resultatet av den tredje frågan. Eleverna anser här att de 

kommer i kontakt med branschen och får dessutom möjlighet att bekanta sig med sitt 

yrkesval. Lärarna och skolledaren anser att APU ger eleven realistisk syn på hur det är att 

arbeta som kock. 

 

Av resultatet på frågan om vilka egenskaper som är viktiga vid rekrytering, framgår att 

arbetsgivaren hellre rekryterar outbildad personal med erfarenhet av ex. hamburgerbarer då 

denne tycker att yrkesutbildningen ger för lite kunskap. Här borde skolan och arbetsgivarna 

arbeta tillsammans och utveckla en plan för hur APU ´n ska se ut för att främja elevernas 

möjlighet till att bli anställda. 

 

Jag tycker att jag genom resultat och diskussion kan skönja att skolan aktivt bör arbeta med 

jämställdhetsfrågor i denna fråga företrädesvis gällande kön, eftersom personalens påverkan 

av yrkesval ur ett könsperspektiv är bristfällig. Av vikt är att man bör som tidigare nämnts, 

utveckla all personals kunskap för att parallellt kunna arbeta med eleverna i genusfrågor, 

vilket även Bettina Berg (2006) skriver i Genuspraktika för lärare, vilken kan användas som 

stöd i arbetet med frågor om genus då den är förankrad till skolan. Skolverket har enligt DEJA 

(SOU 2010:99) anammat befintlig personals bristande kunskaper och har under 2009-10 
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erbjudit skolpersonal kurser i jämställdhet, genus samt sex och samlevnad, samtliga kurser har 

varit efterfrågade och uppskattade av personalen. 

 

DEJA (SOU 2010:99) föreslår även att rektorsutbildningen bör regleras eftersom utbildningen 

i dag bara innehåller lite eller ingen utbildning inom genus och jämställdhet. Det är således av 

stor vikt att rektorerna är väl insatta i dessa frågor för att de lättare ska kunna leda och fördela 

arbetet med frågor som berör genus och jämställdhetsfrågor i skolan. Det är även viktigt att de 

förstår att detta arbete måste ske fortlöpande under lång tid och ständigt uppdateras eftersom 

dessa frågors förutsättningar ändras i samband med att personalstaben på skolan ändras och av 

ett årligen skiftande elevflöde.  

 

Lärarstudenter bör med fördel skriva examensarbeten med fokusering på genus och 

jämställdhetsfrågor för att från början i lärarkarriären bli insatta och ges en förståelse för 

dessa i skolan så viktiga frågor. 

 

Det är viktigt att skilja på jämställdheten i sin skevhet mellan könen i restaurangköken och 

inte jämlikheten mellan könen. Jämlikhet skulle med största sannolikhet till viss del kunna 

lösas via kvotering av kvinnliga kockar till restaurangköken, med risk för att kvinnorna ändå 

inte skulle anses lyckas som kockar, därför att de skulle få jobbet för att de var kvinnor och 

inte för sin erfarenhet och kunskap. Dessutom skulle ett kvoteringssystem äventyra 

jämställdheten på arbetsplatsen eftersom anställningsvillkoren inte är lika för män o kvinnor. 

Att det finns viss problematik runt kvotering skriver även Madestrand om i sin artikel (2011) 

 

Skolan bör bjuda in branschen dels för att utveckla utbildningen och på så vis främja 

elevernas anställningsbarhet, vilket i nuläget i sin helhet till stor del är tillägnat APU men 

även för att skapa en förståelse för skolvardagen hos branschen och på så vis främja 

anställningsbarheten. 

 

Genom mitt arbete har jag förstått att arbetsgivarna bryter mot gällande lagar vid rekrytering 

och diskriminering då de hanterar ansökningar skrivna av kvinnor. Således hanterar många 

arbetsgivare inom restaurangbranschen den kvalitativa jämställdhetsaspekten ytterst 

bristfälligt då de inte skapar arbetsplatser där kvinnor och män ges lika förutsättningar att 
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utvecklas yrkesmässigt under trygga förhållanden med rättigheter och skyldigheter som är lika 

för alla, oavsett könstillhörighet.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

 

Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur skolan arbetar med frågor gällande 

Genus och jämställdhet för både personal och elever. Forskning skulle även kunna ske inom 

restaurangbranschens jämställdhetsarbete. 
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(bilaga 1) 

 

 

Hej! 

 

 

Jag är student som läser lärarutbildningen vid Karlstad Universitet, med 

yrkesinriktning mot restaurang. Lärarutbildningen avslutas med en 

examinationsuppsats som jag nu börjat arbeta med. 

 

Uppsatsens syfte är att försöka ta reda på hur det kommer sig att det är så få 

flickor som börjar arbeta som kockar inom restaurang efter avslutad 

restaurangutbildning. 

 

Jag undrar nu om du som Skolledare, pedagog, krögare har möjlighet att ta dig 

tid att intervjuas av mig. Intervjun kommer att utföras med hjälp av en sk. 

föreställningskarta för att fördjupa dina tankar och svar. Jag kommer även att 

spela in intervjun. Redovisningen av dina svar sker skriftligt. 

 

Din anonymitet garanteras av mig. Svaren kan komma att redovisas enskilt men 

inte namnges. Skola, restaurang eller stad kommer inte namnges. 

 

Om du önskar mer information om min uppsats kan du höra av dig till mig via mejl 

 

Carina Ekdahl 

carina.ekdahl@orebro.se 

 

Tack på förhand för din medverkan! 



 

 

(bilaga 2) 

 

 

Intervjufrågor 
Skolledare och lärare 

 

 

Hur påverkar skolan och personalen elevernas yrkesval? 

 

Hur beskriver du yrket kock? 

 

Hur förbereds eleverna för att bli anställningsbara? 
 



 

 

(bilaga 3) 

 

 

Intervjufrågor 

Arbetsgivare 

 

 

Hur beskriver du yrket kock? 

 

Vilka egenskaper är viktigt vid rekrytering? 

 

 



 

 

(bilaga 4) 

Hej! 

Vid sidan av mitt arbete som lärare på restaurangprogrammet är jag är student och läser 
lärarutbildningen vid Karlstad Universitet, med yrkesinriktning mot restaurang. Lärarutbildningen 
avslutas med en examinationsuppsats som jag nu börjat arbeta med. 

Uppsatsens syfte är att försöka ta reda på hur det kommer sig att det är så få flickor som börjar 
arbeta som kockar inom restaurang efter avslutad restaurangutbildning. För att söka få svar på 
mina frågor har jag valt att intervjua skolledare, yrkeslärare och arbetsgivare och avslutningsvis 

söker jag information från elever via denna enkät. 

Din anonymitet garanteras av mig. Svaren kan komma att redovisas enskilt men inte namnges. 
Skola, restaurang eller stad kommer inte namnges. 

Tack för att du tar dig tid att besvara min enkät. 

Om du önskar mer information om min uppsats kan du höra av dig till mig via mejl 

 Carina Ekdahl 

carina.ekdahl@orebro.se 

  

Tack på förhand för din medverkan! 

1. Beskriv yrket kock 

 Flexibel  

 Tunga lyft  

 Kreativ  

 Serviceinriktat  

 Varmt  

 Stressigt  

 Matlagare  

 Oregelbunden arbetstid  

 Manligt  

 Kvinnligt 

   

Kommentar 

 

2. Hur påverkar skolan ditt yrkesval? 

 Information av olika yrken på skolan  

 Lärarna berättar om sina erfarenheter som ex. kock  

 APU 

    



 

 

Kommentar 

 
3. Har du praktiserat i ett restaurangkök? 

 Ja  

 Nej 

4. Var dina arbetskamrater .... 

 Män  

 Kvinnor  

 Män och kvinnor 

  

5. Känner du till någon kvinnlig kock? 

 Ja  

 Nej 

6. Har du ett betyg i matlagning du är nöjd med? 

 Ja  

 Nej  

 Vet ej 

7. Tänker du söka jobb som kock? 

 Ja  

 Nej 

8. Jag vill inte jobba som kock därför att ... 

 Tungt  

 Stressigt  

 Arbetstiderna passar inte mig  

 Låg lön  

 Varmt  

 Ingen av mina kompisar jobbar som kock  

 Mina föräldrar vill inte det  

 För många män och för få kvinnor som jobbar 

  

Kommentar 

 
 


