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Abstract

The aim of my study has been to investigate which expectations students at The
Hotel and Restaurant Programme have for their future working life and labour
market. I want to investigate if these expectations are important factors that
female dominance is large within the meal service sector. I have chosen to do
qualitative interviews to discover these expectations.

Some explanations that the respondent give for the gender differences within the
restaurant and meal service sectors are the old tradition of male and female work.
Furthermore the possibility of becoming well known within the market and the
possibility for personal development in this market are described as important
factors.

The answers to my questions show that all respondents are positive to future work
markets; also they all want to work within the restaurant sector and not in the meal
service sector. The reasons for their choice cannot give a complete explanation to
why female dominance is so big within the meal service sector.

Keywords: Gender, status celebrity-hood and tradition.



Sammanfattning

Syftet med min undersökning har varit att ta reda på vilka förväntningar elever på
Hotell & Restaurangprogrammet har på sina framtida yrkesliv och på
arbetsmarknaden. Jag ville undersöka om dessa förväntningar kan ha betydelse för
det faktum att kvinnodominansen inom yrket måltidsservice är stor. Jag har valt
att göra kvalitativa intervjuer för att närma mig dessa förväntningar.

Några förklaringar som respondenterna ger till könsskillnaderna inom restaurang
och måltidsservice är gamla traditioner av manligt och kvinnligt arbete. Även
möjligheterna till att bli känd inom sitt arbete och yrkets möjligheter till personlig
utveckling beskrivs som viktiga faktorer.

Svaren på mina frågeställningar talar om att samtliga respondenter ser ljust på
framtidens arbetsmarknad och de vill alla jobba inom restaurangdelen och inte
inom måltidsservice. Orsakerna till deras val kan inte ge en fullständig förklaring
till varför kvinnodominansen är så stor inom måltidsservice.

Nyckelord: Genus, status, kändisskap, tradition.
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1.Inledning
Trots att Hotell & Restaurangprogrammets elever idag läser samma kurser

för såväl inriktningen restaurang som inriktningen måltidsservice så är

könsfördelningen inom yrket måltidsservice övervägande

kvinnodominerat, medan könsfördelningen inom restaurangyrket är

övervägande mansdominerat ute på arbetsmarknaden. Jag vill genom att

intervjua tredjeårsstudenter på Hotell & Restaurangprogrammet undersöka

om elevernas förväntningar på utbildningen och arbetsmarknaden därefter

kan ge en förklaring på dessa könsskillnader.

1.1Bakgrund

Skolverket beskriver i Hotell & Restaurangprogrammets programmål hur

svensk restaurangtradition har stor betydelse för utbildningen. Skolverket

beskriver även hur Hotell & Restaurangprogrammet syftar till att ge alla

elever grundläggande kunskaper för arbete inom hotell och

restaurangverksamhet, för ett fortsatt lärande i arbetslivet och i vidare

studier. Programmålen uttrycker krav på att kunna arbeta i lag, planera

arbetet, sköta ekonomi och att vara noggrann med kvalitet. Detta gäller

alla yrkesfunktioner inom yrket. Skolverket menar att gränserna mellan de

traditionella yrkesområdena har suddats ut ( Skolverket, 2007).

För att förstå de skillnader som finns inom programmets ramar är det

viktigt att titta på skillnaden i utbildningen. Skolverket skiljer på

hotellinriktning och restaurang/måltidsserviceinriktning med följande

benämning:

Hotell & restaurangprogrammet har två nationella inriktningar:

Hotellinriktning – där eleverna utbildar sig till att arbeta med receptions

eller konferensservice.

Restaurang och måltidsserviceinriktning – där eleverna fördjupar sina

kunskaper om matlagning och servering.

Utbildningen skall i grunden vara lika för alla elever oavsett vilken gren

inom yrket man sedan väljer.
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Inom restaurang och måltidsserviceinriktningen görs ännu en uppdelning.

De båda grenarna utvecklas ytterligare med förklaringarna:

Inom måltidsservice ingår bl.a. cateringverksamhet som är ett stort

verksamhetsfält där skilda former av restaurangverksamheter ingår. Inom

måltidsservice är det viktigt att ha kännedom om anpassad kost

(Skolverket,2007).

I denna förklaring nämns inte det som förr kallades storhushåll. Exempel

på sådan verksamhet är t.ex. sjukhuskök och skolmåltidsverksamhet. I dag

går både storhushåll och catering under benämningen måltidsservice. Trots

att den nya benämningen på denna yrkesgren är måltidsservice används

fortfarande namnet storkök på exempelvis enskilda kurser i utbildningen.

Även i min undersökning förekommer båda benämningarna.

Inom restaurangverksamheten ställs det krav på ekonomiskt tänkande

kontra kvalitet. Den estetiska förmågan skall utvecklas och det ställs krav

på kunskaper i administration. Lagstiftning och miljöanpassning är viktiga

delar som framhålls i utbildningen (Skolverket,2007).

I restaurangverksamhetens förklaring tas ett bredare perspektiv på

miljöanpassning och ekonomi upp. Likaså elevernas möjligheter att kunna

utveckla ett estetiskt tänkande gällande matlagning.

Alla elever på nationella Hotell & Restaurangprogram läser samma

grundkurser. Detta för att ge den breda kunskapsbas som beskrivs i

programmålen. Alla elever läser hotellkunskap, kallkök, varmkök och

servering. I åk. 2 kommer de första valbara kurserna och det är här som

eleverna väljer sin intresseinriktning.

Statistik från SCB (SSYK, 2006) och fackförbundet Kommunal

(Kommunal, 2007) visar tydliga genusskillnader inom de båda yrkena.

Detta trots att skolans programmål strävar efter att ge samma

grundläggande utbildning till alla ungdomar (Skolverket, 2007).
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 I skolans läroplan för de frivilliga skolformerna – Lpf 94, står:

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt

solidaritet med de svaga och utsatta är de värden som skolan skall

gestalta och förmedla  (Utbildningsdepartementet, 94 Lpf 94 § 1.1)

Skolan skall alltså i både programmål och läroplan sträva efter

jämställdhet mellan kvinnor och män. Det intressanta i detta är att, trots

dessa ambitioner från skolverkets sida ser det helt annorlunda ut när

eleverna kommer ut på arbetsmarknaden inom måltidsservice.

Jag vill titta närmare på vilka faktorer som påverkar ungdomar att välja

yrkesgren inom hotell & restaurangyrket. Det är möjligt att det finns dolda

faktorer som är svåra att finna. Frågan är om eleverna överhuvudtaget gör

ett medvetet val eller om de tar första bästa arbete de får för att få en

inkomst.

För att öka förståelsen för vilka faktorer som dagens ungdomar på Hotell

& Restaurangprogrammet tycker är viktiga i valet av inriktning vill jag

undersöka på om den mediala påverkan som finns är betydelsefull för

dem. Det finns idag matlagningsprogram i TV, kocktävlingar och goda

möjligheter till ett ”kändisskap” inom restaurangdelen. Denna mediala

uppmärksamhet är svår att hitta inom måltidsservicedelen av yrket. Jag vill

undersöka om detta är något som eleverna har uppmärksammat och om det

är något de känner sig påverkade av.
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2. Syfte och frågeställning

2.1 Syfte

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för vilka faktorer

som spelar roll för elevernas förväntningar inför det framtida yrkesvalet.

2.2 Frågeställningar

Vad har Hotell & Restaurangeleverna för förväntningar på sitt framtida

yrkesliv och på arbetsmarknaden?  Går det att se skillnader mellan mäns

och kvinnors förväntningar som en förklaring till kvinnodominansen inom

måltidsservice?
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3. Forskningsläget

3.1 Statistiska undersökningar

Statistiska Centralbyrån har på uppdrag från regeringen utfört en postenkät

bland unga år 2002 vid namn ”De kallar oss unga”(SCB, 2002). Enkäten

behandlar attityder och värderingsfrågor hos unga när det gäller fritid,

arbete, hälsa, familj, politik och framtid. Undersökningen är gjord bland

5000 unga människor i åldern 16-29 år och 1500 vuxna i åldern 35-74 år.

Det stora urvalet gör det möjligt att analysera olika bakgrundsvariabler i

gruppen, såsom ålder, kön, om det skiljer mellan storstad och landsbygd.

Svarsfrekvensen i denna undersökning var 57 %. Liknande

undersökningar har tidigare utförts år 1993,1997 (SCB, 1993,1997) .

Enligt SCB:s statistik är andelen kvinnor som arbetar inom måltidsservice

och som restaurangpersonal 30% högre än antalet män. I SCB:s

klassificering ligger arbete som restaurangpersonal och arbete inom

storhushåll som det 16:e vanligaste yrket bland kvinnor i Sverige år 2005.

Motsvarande undersökning för män uppvisar inte detta yrke som något av

de 20 vanligaste. (SCB, SSYK, 1996)

I undersökningen ”De kallar oss unga” (2002) ställdes frågan vad landets

ungdomar tror att de kommer att göra efter skolan. Det mest vanliga svaret

är att ungdomarna tror sig fortsätta studera på högskolan. Först på tredje

plats kommer svaret att skaffa sig ett arbete att satsa på inför framtiden.

 Det finns en skillnad i hur kvinnor och män prioriterar i frågan vad de

kommer att göra efter skolan. Denna aspekt på prioritering när det gäller

sysselsättning efter skolan är något jag tycker skall bli intressant att

studera i min egen undersökning för att se om jag får skilda svar beroende

på respondenternas kön. Kvinnor svarar i undersökningen ”De kallar oss

unga” att de i första hand vill åka utomlands. Sedan vill de studera och

prova på olika arbeten, medan män rankar studier i första hand och att

söka ett arbete att satsa på i andra hand (SCB, 2002).
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Ungdomar beskrivs i undersökningen (SCB, 2002), som mer nöjda med

sin utbildning, när det gäller åldern 25-29 år, än i liknande undersökning

år 1997 (SCB, 1997). En av tio 16-19 åringar säger sig vara missnöjd med

sin utbildning. De som är mest missnöjda är unga i 20-24 årsåldern

tillsammans med de som är arbetslösa och de som bor och arbetar i små

kommuner ( SCB, 2002).

Kommunen där jag gör min undersökning, är en liten kommun. Därför

anser jag att det är högst relevant att ställa frågan hur nöjda eleverna är

med sin utbildning i min egen undersökning, för att undersöka om

elevernas förväntningar på den egna kommunen är avgörande för vilken

gren inom hotell & restaurangprogrammet de väljer.

Enligt undersökningen (SCB, 2002) blir en fast anställning viktigare i de

ungas liv ju äldre de blir.

I min egen undersökning är frågan om fast anställning viktig då

kommunen där jag gör min undersökning har ett begränsat utbud inom

restaurang och måltidsservice, vilket gör att det kan bli stor konkurrens om

arbetstillfällena.

Måltidsservice hör till större delen till den offentliga sektorn i

undersökningskommunen, med sjukhus, skolor och äldreboenden som

större arbetsplatser. Enligt kostchefen i kommunen ( personlig

kommunikation den 25 oktober 2007) är genusskillnaderna inom

måltidsservice tydliga. Av 75 anställda är endast 10 stycken män. Av

dessa 10 män är endast 4 fast anställda.

Några genusfaktorer som dyker upp i undersökningen ( SCB, 2002) är att

fler män än kvinnor tycker att fast arbete och möjlighet att göra karriär/bli

chef är viktigt. Jag vill i min undersökning undersöka om SCB:s

genusfaktorer stämmer överens med mina respondenters förväntningar.

Ylva Ulfsdotter Eriksson har studerat genusperspektivet i samhället länge

och har i sin doktorsavhandling ”Yrke, status och genus” (2006) beskrivit

att tidigare forskning visar att lön och utbildning är två faktorer som är

viktiga för yrkets status.
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Både män och kvinnor i SCB:s undersökning tycker att arbetskamraterna

är den viktigaste faktorn hos ett arbete. När det gäller hur människor ser på

jämn könsfördelning så är det åldern på individen som är den mest

avgörande faktorn. Unga människor säger att en jämn könsfördelning på

arbetsplatsen är viktigare än vad människor i stigande ålder gör. Fler av de

som bor i storstäder eller är födda utomlands tycker att en jämn

könsfördelning är viktigare än bland de som är födda i Sverige eller bor på

landsbygden. Procentuellt tycker 42 % av männen att jämn könsfördelning

är viktigt och av kvinnorna är det 50 % som anser att denna fördelning är

viktig (SCB, 2002). Om åldern är avgörande för hur viktigt det är för en

individ att könsfördelningen är jämn skall det bli intressant att se vad mina

respondenter i undersökningen svarar, då de är lika gamla men av olika

kön.

3.2 Genusskillnader

Redan på dagis fostrar vi varandra in i olika könsmönster.  Såväl

personliga som sociala. Vem har inte hört hur vi skiljer på små barn

genom deras kön när de gör sig illa? Till den lilla flickan: ” Men lilla

gumman har du slagit dig? Kom ska jag trösta. ”Jämfört med den lilla

pojken:” Oj har du slagit dig? Titta där, vilken fin lastbil!” Barn lär sig

tidigt via vuxnas reaktioner vad som är passande för det kön som man

tillhör. Hillevi Lenz Taguchi (2004) menar att det inte finns många sociala

strukturer utan maktkamper och kvinnonedsättande syn. Inte ens dagens

demokratiska och jämställda samhälle i västvärlden är jämlikt mellan

könen. Enligt henne kan det aldrig bli helt jämlikt. Lenz Taguchi menar att

vi människor är lärande subjekt. Men det är inte så att vi bara är ett

subjekt. Vi lär oss att vara ett subjekt. Genom tanke och handling kommer

man dit man vill. I detta handlande gör vi oss till ett kvinnligt respektive

manligt subjekt.

 En människas (kulturella) könsbestämning som antingen

flicka/kvinna eller pojke/man har, menar jag, generellt sett betydelse

för konstruktionen av människan före andra klassificeringar och

positionsbenämningar ( Lenz Taguchi, 2004 s. 11).
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Med denna syn på könstillhörighetens vikt kan en del förklaringar vara

möjliga att finna i bland annat de yrken där kvinnodominansen respektive

mansdominansen är hög. Dessa grundläggande könsbestämningar kan gå

före själva yrkeskunskapen vid ett urval.

Lenz Taguchi säger att kvinnors underordning kan ses i de allra flesta

former av social organisering. Så har det varit genom alla tider, oavsett

etnicitet och sociala grupperingar.

” kvinnan definierades länge som icke-Man.” ( Lenz Taguchi, 2004 s. 12).

Detta är en förklaring till de feministiska rörelser som har varit och är

verksamma i samhället. Den första vågen av feminism, liberal feminism,

ville införa lika rätt till kvinnorna i fråga om rösträtt, arbete och lön. Den

andra vågens feminism, den radikala feminismen, ville höja det kvinnliga

väsendet för att kompensera den manliga dominansen.

I dagens samhälle är vi i vad som kallas den tredje feminismen, eller som

Lenz Taguchi kallar det, feministisk poststrukturalism. I dag vill

feminismen ifrågasätta och lösa upp de gränser som finns mellan manligt

och kvinnligt. Ett synsätt på detta är att manligt och kvinnligt inte behöver

vara i opposition till varandra. Könen ska inte ses som en likhet utan som

olika sätt att vara (Lenz Taguchi 2004).

 Inom kvinnoforskningen har man sedan långt tillbaka försökt hitta nya

tillvägagångssätt för att komma ifrån könsrollstänkandet. I statens

offentliga utredning 1990 (1990:44) beskrivs en genusteori som ett försök

att skapa en teori som skulle kunna jämföras med den status som klass,

nationalitet och ras har. Ett försök att förstå de maktförhållanden som

finns mellan män och kvinnor.

… vi använder ordet genus för en hel process, enligt vilken människor

formeras till sitt ”maskulina” eller ”feminina genus” och att dessa

formationer får institutionella konsekvenser ( SOU 1990:44 s. 4).

Alltså bör vi tänka på att ett genusperspektiv inte är ett entydigt fenomen

som uppstår ur enskilda situationer och förhållanden. Genusperspektivet

formas av människan i samspel med andra och med samhället. Dess

konsekvenser kan ha djupa förankringar i traditioner och värderingar.
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SOU (1990:44) påtalar att något som är återkommande och som ger ett

statistiskt resultat är att genusskapande skapar olikheter och hierarkier.

Dessa hierarkier formar olikheter mellan de båda könen och formar manlig

överlägsenhet och kvinnlig underlägsenhet. Lenz Taguchi menar att

jämlikhet och jämställdhet är ett lika lite ”naturligt” tillstånd mellan

människor som att maktkampen är naturlig. Hon tror att demokrati,

jämlikhet och jämställdhet bra kan nås genom ett ständigt förhandlande

och omförhandlande mellan människor (Lenz Taguchi, 2004).

 Ett annat synsätt på genusskillnader är att enligt SOU (1990:44) skapar

genusordningen ett mönster i samhället. Det utmärks genom två logiker,

könens fortsatta isärhållande och den manliga normens primat.

En illustration av denna järnhårda genuslag utgör det faktum, att där

kvinnor börjar dominera ett tidigare helt manligt arbetsområde,

sjunker lön och status och vice versa (SOU, 1990:44 s. 6) .

Denna ordning mellan könen visar att kvinnor har mindre plats i samhället

än män, deras rörelsefrihet är begränsad och handlingarna mer

kontrollerade än mäns, enligt statens utredning (SOU 1990:44).

Detta synsätt är arton år gammalt och tydliggör för mig vilka skillnader

som har växt fram under åren. Med dessa skillnader i synsätt vill jag

undersöka hur mina respondenter resonerar i genusfrågor.

Gemensamt för dessa forskares arbeten och utredningar är att jämlikhet

och jämställdhet inte är något vi föds med. Inte heller de genusroller som

vi fostras in i, eller fostrar andra in i. Genusperspektivet har på olika

nivåer betydelse för hur vi agerar. Jämställdhet i hemmet kan betyda olika

saker för olika personer, likaväl som hur jämställdhet inom politik

uppfattas olika av olika människor

Yvonne Hirdman har forskat kring jämlikhetsfrågor. Hon beskriver hur det

på 70 – talet infördes ett jämställdhetens genuskontrakt som politisk

idealmodell. 1979 kom det en jämställdhetslag. När Olof Palme 1972

talade om det nya samhället där både män och kvinnor skulle lönearbeta

på lika villkor, uttalade han en skillnad mellan män och kvinnor genom att

tala om var kvinnor skulle arbeta.
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Den offentliga sektorn med sjukvård, daghem, åldringsvård, kök och i

skolor var de platser som uttalades vara till för kvinnoarbete (Hirdman,

2003). Strävan efter jämställdhet mellan könen på 60-70 talen födde en ny

stereotyp, ”kvinnan med hjälmen”. Det var kvinnor som visades upp i

mediala sammanhang på typiskt ”manliga” arbeten, en satsning för att

bryta de genusmönster som fanns på arbetsmarknaden. Glappet mellan den

mediala bilden av den manligt arbetande kvinnan och de som konkret

arbetade ute på arbetsplatserna var stort. Det var i själva verket väldigt få

kvinnor som arbetade inom de "manliga" professionerna, alltmedan den

mediala bilden visade något annat (Hirdman, 2003).

Sedan 1980- talets slut och framåt har det uppmärksammats i allt högre

grad att det har saknats ett könsperspektiv i professionsforskningen. Trots

att det finns gott om beskrivningar på kvinnors intåg i

professionaliseringen redan i början på 1900-talet är det förbisett i

professionsforskningen ( Berntsson, 2006).

Enligt Dagens Nyheter (nätupplaga 090116) är könsfördelningen jämnast

på väl synliga toppjobb, till exempel hos politiker. Både inom riksdag och

regering är antalet män och kvinnor ganska jämna. Däremot är det större

ojämnheter i könsfördelningen i det lite lägre skiktet på chefspositioner.

Mansdominansen är enligt DN kraftigast i privata företag eller

organisationer, i verksamheter som tillverkning, byggnadsarbeten och

jordbruk. Kvinnor dominerar arbeten med personal, omsorg och

utbildning.

3.3 Statusskillnader i yrken

Ylva Ulfsdotter Eriksson har i sin doktorsavhandling ”Yrke, status och

genus” ( 2006), rangordnat 100 olika yrken efter deras status. Hon skriver:

yrkens status påverkar hur vi betraktar dem och i förlängningen även

dess utövare. (Ulfsdotter Eriksson, 2006 s. 211)

Detta kan påverka det faktum att måltidsservice är ett kvinnodominerat

yrke. Ulfsdotter Eriksson skriver att flera av de yrken som finns med bland

de 50 lägst rankade är sådana yrken där ”kvinnliga egenskaper” såsom

omsorg, relationer och närhet efterfrågas (Ulfsdotter Eriksson, 2006).
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Enligt Ulfsdotter Erikssons forskning utgörs högre yrkesstatus av yrken

som kräver lång utbildning och ger en högre lön. Det är dock inte alltid så

att dessa yrken rangordnas högst. Vid en djupare analys fann hon att

ytterligare faktorer som indikerade på status i yrken är kändisskap,

inflytande och karriär (Ulfsdotter Eriksson, 2006). Om dessa faktorer är

viktiga är utbildningens art i sig en viktig aspekt mellan måltidsservice och

restaurangköksarbete. Utbildningen inom Hotell & Restaurangprogrammet

är grundläggande likvärdig för alla elever. Dock finns en skillnad på högre

utbildningsnivå. Inom restaurangdelen finns flera lärosäten som utbildar

på högskolenivå. Inom måltidsservice är dessa utbildningsmöjligheter

färre.

Ulfsdotter Erikson (2006) har i studien ”Yrke, status och genus”, fått

svaret från 38 % av sina respondenter att yrkets popularitet är av mycket

stor eller ganska stor vikt för yrkets status. De olika faktorerna belyser vad

som erkänns och vad som ger status. I enkätstudien framhölls hög lön,

självständighet, karriärmöjlighet, ett fritt och självständigt yrke samt

graden av ansvar som de fem kriterier flest respondenter satte högt.  Dessa

kriterier

anknyter till delvis olika aspekter av yrket, till egenskaper hos

utövaren, vad yrket kräver samt olika former av belöningar

(Ulfsdotter Eriksson, 2006 s. 125).

Det kan vara klokt att ta i beaktande skillnaderna i utövande, belöningar

och graden av eget ansvar vid en jämförelse mellan måltidsservice och

restaurangkök. I dagens mediala värld framhålls restaurangköksarbete, det

är dagliga program på tv och i dagstidningar visar kända ansikten upp sina

favoriträtter för folket. Denna propaganda för måltidsservice har jag aldrig

sett, varför jag anar att möjligheten att bli känd inom yrket måltidsservice

är mindre än inom restaurangbranschen. Dagens matlagningsprogram på

TV sätter ett ansikte på utövaren och visar därmed upp en del av utövarens

personliga egenskaper. Detta kan jag tolka som en personlig belöning.
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3.4 Sammanfattning forskningsläget

Enligt SCB:s undersökning ”De kallar oss unga” (2002) är andelen

kvinnor som arbetar inom måltidsservice högre än antalet män. Liknande

siffror för  män inom restaurangarbete finns inte hos SCB.

Måltidsservice tillhör oftast den offentliga sektorn med skolmatsalar,

sjukhuskök och så vidare.

I undersökningskommunen är endast 10 av 75 anställda inom

måltidsservice män. Endast 4 av de 10 männen har en fast anställning.

Vår fostran av varandra in i olika könsmönster börjar vid tidig ålder.

Enligt Lenz Taguchi (2004)lär vi oss att vara ett manligt eller kvinnligt

subjekt. Lenz Taguchi menar att kvinnors underordning kan ses i de flesta

former av social organisering.

Dessa manliga och kvinnliga subjekt kan vara en förklaring till de

feministiska rörelser som finns. Enligt Lenz Taguchi är vi idag i vad som

kallas den tredje feminismen.  Idag vill feminismen lösa upp de gränser

som finns mellan manligt och kvinnligt och få människor att förstå att det

manliga och det kvinnliga inte behöver stå i opposition till varandra.

Könen skall betraktas som olika sätt att vara.

Genusperspektiv är inte ett entydigt fenomen. Det formas av människan i

samspel med andra och med samhället.

Enligt DN (nätupplaga 080116) är könsfördelningen bland toppjobb

vanligast på de mest synliga jobben, som till exempel inom politiken.

Ylva Ulfsdotter Eriksson har i sin avhandling ”Yrke, status och genus”

(2006)  kommit fram till att bland de 50 lägst rankade yrkena  så

efterfrågas ”kvinnliga egenskaper” som omsorg, relationer och närhet.

Faktorer som Ulfsdotter Eriksson kommit fram till är viktiga för ett yrkes

status kan vara kändisskap, inflytande och karriärmöjlighet. Dessa faktorer

skiljer restauranggrenen och måltidsgrenen åt då det finns ytterst liten

möjlighet att avancera långt och bli känd inom måltidsservice.
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4. Metod

4.1 Urval

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur mitt urval av elever har

gjorts. Jag har valt att utföra enskilda kvalitativa intervjuer för att närma

mig elevernas förväntningar. För att kunna undersöka hur respondenterna

ser på genusperspektivet gjordes mitt urval utifrån respondenternas kön

och inte med utgångspunkt ifrån vilken inriktning de har valt. Detta var

från min sida ett medvetet val för att göra det möjligt att utgå ifrån detta

perspektiv.

Undersökningen är utförd bland Hotell & Restaurangprogrammets

tredjeårsstudenter i en stad i Mellansverige.  Valet att intervjua Hotell &

Restaurangprogrammets elever var viktigt för mig då det är det yrket jag

kan se mig själv arbeta med i framtiden, medan valet att intervjua

tredjeårsstudenter var viktigt då det är de elever som ligger närmast i tid

till att komma ut på arbetsmarknaden. Eftersom jag frågar om

genusskillnader inom måltidsservice och restaurang ansåg jag att det var

naturligt att intervjua två personer av varje kön.

Eleverna i intervjuerna är av ungefär samma ålder, med liknande

skolbakgrund. Det finns skillnader i bostadsort mellan landsbygd och stad.

I undersökningen har jag gett eleverna ett namn. Detta namn är fiktivt och

har inget med verkligheten att göra. Allt detta för att skydda elevernas

identitet och för att förtydliga vilket kön eleven som svarar har.

     4.2 Intervjudeltagarna

Elev ett kallar jag Emma. Emma ger ett starkt och positivt intryck vid

intervjun. Jag upplever inte att hon känner obehag eller större nervositet

över att bli intervjuad. Svaren på mina frågor kommer spontant och med

många skratt. Emma har klara mål för sin framtid i sikte och hon har valt

restauranginriktning.

Elev två kallar jag Lotta. Hon framstår som lite blyg men säker på vad hon

vill med sin utbildning. Lotta har valt restauranginriktning. Hon pausar

mycket i vårt samtal. Jag tolkar dessa pauser som ett naturligt inslag i

Lottas sätt att konversera.
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Lotta är noggrann i sitt sätt att svara på mina frågor och tar lite betänketid

på sig för att svara. Lotta är lite nervös i början av intervjun men det tar

inte mer än några minuter innan jag uppfattar att hon slappnar av och

känner sig tillfreds med intervjusituationen.

Elev tre kallar jag Anders. Han är mycket bestämd i sina åsikter och har

redan kommit långt med sina framtidsplaner. Jag upplever att Anders trivs

med att bli intervjuad. Han svarar nyanserat och genomtänkt på mina

frågor. Anders beskriver mycket känslor och är öppet personlig. I samtalet

med Anders förekom inte några större pauser. Han ingav ett säkert intryck

av sitt val av restauranginriktning.

Elev fyra kallar jag Kalle. Han är ett år äldre än sina klasskamrater. Kalle

uppträder lugnt och jag upplever att han är trygg i intervjusituationen.

Kalle har inga specificerade framtidsplaner mer än att han vill ha ett

arbete. Även Kalle har valt restauranginriktning. Han skiljer sig lite åt från

de andra intervjupersonerna då han blir helt tyst då han inte tycker sig ha

något mer att tillägga i en fråga.

4.3 Undersökningsmetod

Då mitt syfte var att få fram ungdomarnas förväntningar på framtiden

valde jag att utföra enskilda kvalitativa intervjuer.  Inför intervjuerna

gjorde jag en pilotstudie med liknande intervjuer. Detta för att se vilka

frågor som var passande för mitt syfte. Vid genomförandet av intervjuerna

fanns ett tematiskt schema på frågor för att få ett rimligt omfång på

studien. 1Därefter genomfördes intervjuerna relativt fritt efter varje elevs

berättelse. Nyckelfrågorna jag ställde mig för att kunna genomföra

intervjuerna var :

Vilka förkunskaper behöver jag ha för att kunna genomföra intervjuerna?

Vilket är mitt syfte med undersökningen?

Vilken metod är lämplig att använda i min undersökning?
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Kvale (1997) beskriver att det inte finns några specifika regler för en

ostandardiserad kvalitativ intervju. Däremot finns standardval när det

gäller metoder. Kvale (1997) menar att öppenheten och flexibiliteten i

intervjun styrs av intervjuarens förkunskaper i ämnet och i

intervjusituationen.

Intervjumetoden hör till ett standardval och var den metod jag fann skulle

passa bäst för att kunna närma mig respondenternas förväntningar på bästa

sätt. Däremot var det väldigt viktigt för mig att genomföra pilotstudierna

för att ta reda på hur jag interagerade med de människor som jag skulle

intervjua. Det var ett sätt för mig att skaffa mig de förkunskaper i

intervjuteknik som behövdes.

Samtliga ungdomar i studien informerades om studiens genomförande och

syfte, samt att jag informerade om att allas identiteter skall vara skyddade.

Alla ungdomarna var myndiga och gav sitt samtycke till att informationen

de lämnade fick användas för undersökningens ändamål. Allt enligt

Kvales (1997) beskrivning av informerat samtycke ( 2007).

4.4  Pilotstudier

Pilotstudierna, vilka genomfördes som förberedande moment, utfördes

med elever ur samma klass som de personer som senare deltog i min

studie. Klassen bestod av tolv flickor och fem pojkar.

Jag började min undersökning med att ta kontakt med lärarna på Hotell &

Restaurangprogrammet för att förklara vem jag var och vad jag behövde

ha hjälp med och bad dem framföra min önskan att tala med eleverna.

Sedan bestämdes en tid för dessa samtal och jag åkte dit. Innan

intervjuerna genomfördes informerade jag eleverna om vem jag var och

vad mitt syfte med dessa intervjuer var. Innan intervjuerna fick eleverna

möjlighet att läsa igenom frågorna på schemat för att bli mindre nervösa

för vad jag skulle fråga om.

                                                                                                                                     
1 Se bilaga 1.
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Jag undersökte också vilken ålder ungdomarna hade för att få reda på om

föräldrar behövde ge sitt tillstånd till intervjun. Så var inte fallet, eftersom

samtliga elever gick i årskurs tre hade de alla hunnit fylla 18 år. Varje

intervju tog mellan 35 och 50 minuter att genomföra. Den första intervjun

gick fortast eftersom jag inte kände mig riktigt van vid en sådan situation

och forcerade igenom intervjun. Jag upptäckte att det blev lättare och

lättare ju mer jag fick öva, att låta tystnaden få ta sin tid. I början var jag

snabb med att komma med nästa fråga så fort eleven tystnade. Efterhand

upptäckte jag att en stunds betänketid fick svaren att bli utförligare. Även

naturligheten i samtalen växte ju mer avslappnad jag blev i

intervjusituationen. Efterhand kändes det inte som rena intervjuer utan mer

som kunskapsgivande samtal. Kvales (2007) beskrivning av hur viktigt det

är att vara känslig som intervjuare och låta den intervjuade komma till tals

i lugn och ro var något jag fick erfara inte var så lätt.

Kvale (2007) beskriver att det finns olika kvalitetskriterier för

intervjuaren. Han tar upp vikten av att vara noga förberedd och kunnig i

ämnet för att veta vilka frågor som är viktiga att ställa.

Efter pilotstudien gick jag igenom vad som varit bra och vad som behövde

förändras inför de kommande intervjuerna. Några frågor var otydliga och

behövde omformuleras, medan andra fungerade bra. Några frågor kunde

jag stryka helt och hållet då de inte tillförde någon information av vikt.

Inga nya frågor lades till eftersom de jag hade täckte upp mitt område

tillfredsställande.

Efter pilotstudien gick jag igenom det tematiska schemat och förenklade

det något. Schemat visade sig i pilotstudien vara något som gjorde att det

var lättare att hålla sig inom ramen av den information som jag behövde.

Det gjorde att jag på ett bättre sätt kunde vara den styrande i intervjun och

leda uppmärksamheten till det som var viktigt för mig att få svar på. Att

vara styrande i en intervju är en punkt som Kvale (2007) beskriver som

viktig för att inte tappa kontrollen på den information som behövs. Under

varje rubrik i schemat skrev jag de frågor jag ansåg behövde besvaras för

att studiens resultat skulle passa mitt syfte.
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Dessa frågor ställdes inte i lika form till alla och i vissa fall uteslöt jag en

del frågor helt då de besvarades i andra sammanhang, utan att frågan

behövde ställas. Samtliga intervjuer spelades in på band och skrevs sedan

ut.

4.5 Intervjuerna

De fyra intervjuerna som jag har använt i min undersökning utfördes under

en och samma dag. Något som jag uppfattade som arbetsamt men positivt

då jag genom att hålla samtalen efter varandra tyckte att det var lätt att

slappna av och hitta de rätta frågorna att ställa.

Intervjuerna genomfördes i ett litet rum i Restaurangskolans egna lokaler,

något jag uppfattar skapade en tryggare miljö för mina respondenter.

Liksom vid pilotstudien varierade intervjutiden mellan 30-50 minuter. Alla

fyra respondenter var vältaliga och ställde villigt upp på att bli intervjuade.

Jag inledde samtliga intervjuer med att återigen presentera mig och vad

mitt syfte med intervjuerna var. Jag bad om tillstånd att spela in intervjun

på band och försäkrade att alla deltagandes identiteter skulle förbli

skyddade. Sedan lämnade jag ut det tematiska schemat för att

respondenterna skulle få se vilka frågor jag ville ställa så att de var

förberedda på vad jag ville ha reda på.

4.6 Utskrift

Vid utskriften har jag valt att inte skriva ut pauser, skratt och tystnader.

Jag anser att dessa inte har någon relevans för svaren i min undersökning.

De svar som framkommit efter pauser har varit högst tillfredsställande för

undersökningen. Eftersom denna studie ej har någon psykologisk vinkling

där kroppsspråk och pauser kan medföra information har jag valt att bortse

från detta. Jag har tolkat intervjuerna till skriftspråk. Detta för att minska

tidsåtgången något. Jag anser att relevansen i svaren inte tar någon skada

av detta.
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4.7 Reliabilitet, generaliserbarhet och validitet

För att ta reda på hur jag skulle titta på mitt arbetes reliabilitet och validitet

använde jag mig återigen av Kvales (2007) rekommendationer.

Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens och validitet till om en

intervjuundersökning undersöker vad som är avsett att undersökas

(Kvale, 2007 s. 85)

Då jag har varit ensam vid alla intervjutillfällen och är ensam om att tolka

de svar intervjuerna gav är det viktigt att ta detta med i beräkning då

reliabiliteten på studien värderas.

Att en pilotstudie genomfördes innan intervjutillfällena ökar arbetets

reliabilitet. Den okända intervjusituationen och mig som främmande

person kan ha påverkat elevernas svar. Jag är medveten om att jag genom

min studie inte kan dra några generella slutsatser.

Validiteten i denna studie påverkas av om jag valt rätt metod för att få svar

på mina frågeställningar. Jag anser att intervjumetoden var ett bra verktyg

för att få svar på de frågor som behövdes till denna undersökning. Jag

anser att de svar som respondenterna har gett vid intervjuerna har varit

djupare och mer  utförliga än vad jag tror att jag kunde ha fram fått i en

enkätundersökning. Dock blir det en stor skillnad i kvantitet på svar om

man jämför intervjuer och enkäter, vilket skulle kunna spela roll för

möjligheten att dra generella slutsatser.

Urvalet jag gjorde genom att intervjua två personer av varje kön känns

som ett bra val. Jag har begränsat mig lite genom att ha detta urval istället

för att titta på vilken inriktning eleverna har valt. Om jag hade gjort mitt

urval efter inriktning hade jag möjligen fått mer skilda svar mellan

inriktningarna, men då hade inte könsskillnaderna varit lika lätta att

jämföra. Jag vet inte om det hade varit möjligt att få med båda

könsperspektiven ifrån båda inriktningarna. Eftersom min frågeställning

bygger på ett könsperspektiv ansåg jag att det var ett viktigt urval att utgå

ifrån. Jag tycker att utfallet blev bra.
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Jag anser att samtliga respondenter, både i pilotstudien och i de slutliga

intervjuerna, var bra personer att välja. Eftersom de är tredjeårsstudenter

och snart är färdiga med sin utbildning har de hunnit vara ute på flera

praktikplatser och sett de skillnader som finns. De har även börjat fundera

på vilka möjligheter de har att få jobb och vad det är de vill jobba med.

Jag uppfattar att möjligheten till mer realistiska mål finns hos dessa

tredjeårsstudenter då de har haft möjlighet att under längre tid än t.ex.

andraårsstudenter få en inblick i hur arbetsmarknaden ser ut runt omkring

dem.
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5. Intervjuresultat
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de resultat jag fick genom mina

intervjuer. Jag kommer att presentera frågeställningen, respondenternas

svar samt en efterföljande sammanfattning. Eftersom frågorna inte ställdes

i exakt lika ordalag till varje person har jag valt att här i min resultatdel

skriva en övergripande frågeställning.

Svaren har använts efter relevans för frågan oavsett vilket kön

respondenten tillhör. Ingen separation för endast pojk- eller flicksvar har

gjorts.

5.1 Intervjusammanställning.

Fråga 1.Hur ser könsfördelningen ut i storkök?

 Jag kom först till storkök och då var det bara äldre kvinnor. Sedan

kom jag till en restaurang där det bara var män ifrån 20-40 års ålder

och det var liksom inte en enda tjej, okej! ( Emma).

 F Har du varit inom något storhushåll? S. Ja en skolmatsal. F. Hur

många killar och tjejer var det som jobbade där? S. Det var faktiskt

bara en kille som jobbade där (Kalle).

Sammanfattning fråga 1. Könsfördelningen i storkök.

Andelen kvinnor som jobbar inom måltidsservice är högre än andelen

män. Detta är något som samtliga respondenter har noterat vid sina olika

praktikperioder. Likaså att andelen män i ett restaurangkök  är högre än

andelen kvinnor.

Fråga 2. Vad tycker respondenterna om storkök?

Det är just storköksdelen jag inte gillar inom yrkesgrejerna. I storkök

ska man bara rada upp allting på bleck, sedan ut med det. Varför ska

man kunna så mycket för det? När man ändå ska stå och slänga upp

det  på bleck. Inte göra någonting med det. (Emma).

Ja det var ju lite grann som att laga, ställa ut och sedan bara se till att

det är rent. Det är ganska segt tycker  jag ( Kalle).
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 Det, alltså är inget roligt yrke, tycker inte jag i alla fall. Det är så

mycket och så bara färdiga grejor i ugnen och sedan bara ut. (Emma)

Sammanfattning fråga 2. Vad respondenterna tycker om storkök.

Ingen av respondenterna säger sig vara villig att arbeta inom

måltidsservice. Anledningarna som anges är att yrket är tråkigt och det

finns inte utrymme att använda alla de kunskaper de har förvärvat i skolan.

Uppfattningen eleverna förmedlar är att inom måltidsservice saknas all

form av estetik gällande mat, det är något som båda könen uttrycker sig

lika om. Respondenterna säger att de är rädda för att mista sin kreativitet

och fantasi. Dessutom finns det ytterst få möjligheter att komma vidare i

yrket och att få en mer personlig utveckling.

Fråga 3. Vad skiljer måltidsservice och restaurang?

Det är roligt att kunna visa vad man kan göra med mat. Upplägg och

det blir som en konst, för att visa. Man äter ju även med ögat.

(Anders.)

Jag tycker det är mycket roligare att göra bra mat som är lite finare än

att bara lägga upp i en kantin och sedan ut ( Kalle).

Sammanfattning fråga 3. Vad skiljer måltidsservice och restaurang?

Som jag förstår av elevernas svar i intervjuerna är det en enorm skillnad i

underliggande status mellan de båda yrkena. Restaurangarbete framhålls

som ett flexibelt, stimulerande och lärorikt arbete medan måltidsservice

liknas vid löpandebandprincipen utan personlig stimulans.

Fråga 4. Respondenternas tankar om lön och arbetstider.

 … man hörde ju av alla på praktiken att de jobbar långpannor, då

jobbar de hela dagarna. Då jobbar de hela dagarna varje dag utom

söndag. Då har man ju nästan inget annat liv än att jobba och jobba.

(Emma)

 Man måste jobba väldigt mycket och sedan är det sena kvällar (Lotta).
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Sammanfattning fråga 4. Lön och arbetstider.

Löneskillnader nämns inte, däremot uppger Lotta och Emma att

restaurangbranschens arbetstider är inte är bra.

Fråga 5. Respondenternas kommentarer om måltidsservice.

 Arbetet var inte så där jätteroligt (Anders).

Jag skulle inte heller välja den grenen (Emma).

F. Kock säger du, du menar att du vill jobba på en restaurang? S. Ja,

inte storkök (Lotta).

Sammanfattning fråga 5. Kommentarer om måltidsservice.

Samtliga respondenter ger ett klart intryck av att ta avstånd ifrån

måltidsserviceyrket.

Istället kom de med några förslag på vad som skulle vara intressant att

arbeta med. Några förslag var bl.a. att arbeta som bartender och att arbeta

med någonting inom bageri. Anledningarna till varför dessa arbeten

beskrevs som intressanta var att det handlade om estetiskt utvecklande

arbeten.

Ungdomarnas intresseområden ligger mycket åt det skapande hållet och

jag uppfattar att samtliga respondenter tycker att det är viktigt att deras

yrkesinsats betraktas som ett hantverk. De är väldigt angelägna om att få

feedback på sina kunskaper genom de gäster de serverar sin mat till.

Fråga 6. Respondenternas tankar om möjlighet till anställning.

Alla som vill och försöker och inte har för höga krav på allting kan nog

få ett jobb (Emma).

Jag har hittat ett på praktiken som jag ska söka till så fort det går

(Anders).

Sammanfattning fråga 6. Möjligheter till anställning.

Respondenterna säger genomgående att det finns goda möjligheter att få

ett arbete, bara de arbetar hårt. De uppger  att de via sin praktik har fått

erbjudanden om sommarjobb till att börja med.
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Det finns en klar uppfattning hos dessa personer om att bara de ”får in en

fot” i branschen så ökar möjligheterna till anställning. Det finns ingen av

intervjupersonerna som tror att den första anställningen kommer att ske på

orten, eller att det kommer att vara en fast anställning.

Fråga 7.  Tankar om fast anställning.

 … man måste nästan ha jobb om man ska flytta hemifrån. Man måste

ju ha en fast inkomst då. Så att man klarar sig med mat och allt.

(Lotta)

Det är klart att det är viktigt att man blir fast anställd (Emma).

 Jo det är väl viktigt om man känner att man trivs på det stället. Då är

det väldigt viktigt. För som sagt var då har du ju ett arbete där. Men

annars är det så här i början då behöver man ju inte ha fast, utan då

tycker jag att man kan börja lite sakta och tänka över, som t.ex. över

sommaren då. Sedan får man se om man vill stanna kvar eller om man

söker något nytt. (Anders).

Sammanfattning fråga 7. Tankar om fast anställning.

På frågan om hur viktig en fast anställning är så svarar Lotta och Emma att

det är mycket viktigt för tryggheten, både ekonomiskt och socialt.

Flickorna vill ha åtminstone ett tidsangivet vikariat för att ta jobbet.

Anders och Kalle däremot förväntar sig att ha ett par tillfälliga

anställningar innan de kan tänka sig att ta en fast anställning.

Anders uttrycker vikten av att få en möjlighet med att få känna sig för på

några olika ställen innan han bestämmer sig för var han vill vara. Jag

uppfattar av Anders svar att han anser att det finns goda möjligheter att

hitta nya arbetsplatser om han inte skulle trivas.

Fråga 8. Respondenternas tankar om anställningsmöjligheter.

F. Tror du att det finns några jobb? S. Kanske, det blir att man flyttar

till en annan stad. ( Anders)

F. Tror du att det kan finnas några jobb? S Ja men inte här i stan

(Lotta).
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F. Tror du att du får ett jobb? S. Har du höga krav och måste stanna på

samma ställe då blir det svårt, för här finns inga jobb” (Emma).

 Jag jobbade på sjukhuset i köket i somras så dit får jag komma

tillbaka om jag känner för det (Lotta).

Sammanfattning fråga 8. Tankar om anställningsmöjligheter.

Staden där undersökningen är gjord är en relativt liten ort.  De

restauranger som finns är till största delen små och ofta familjeägda. Detta

gör att samtliga intervjupersoner anser det svårt att få en anställning i

staden. Arbetstillfällen inom måltidsservice finns på flera olika

arbetsplatser som t.ex. på sjukhus och i skolor. Lotta har haft sommarjobb

där förut och kan i nödfall tänka sig att återvända dit efter avslutad

skolgång.

Det är markant i svaren när det gäller frågan om vilken stad

respondenterna kan tänka sig att arbeta i, att flera av dem har en klar

vision om var de vill ta sig. Städer som nämns i intervjuerna är

Norrköping, Varberg och Stockholm.

Lotta stannar gärna kvar på hemorten eller i dess närhet ett tag. Hon

uppger att hemmiljön ger en trygghet. Anders och Kalle uppger att de har

tröttnat på den lilla stadens utbud och vill söka sig till nya ställen att

utforska.

5.2Kändisskapets påverkan

Fråga 9. Vilken syn har respondenterna på kändisskapets inverkan?

 F. Kändiskockar då, är det något som har fått dig att välja att bli

kock? S. Det kan jag inte säga, det var nu när Tommy Myllymäki var

här. När han berättade om sitt liv blev jag gladare över att jag hade

valt det här yrket. För han berättade på ett sådant sätt så att jag kom in

i hans liv på något sätt. Han hade kämpat och kört järnet och varit i

Stockholm och jobbat på massor av restauranger. Sedan bytte han när

han inte tyckte att det var något mer för honom. Han berättade det på

ett sådant sätt att det gick rätt in i hjärtat och som fick mig att vilja

fortsätta med det här (Anders).
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F. Om du tittar på det här med kändiskockar, är det något som har

gjort att du har funderat på den här branschen? S. Ja det är det nog

definitivt (Emma).

 Jag älskar det. Som liten satt jag alltid och tittade på

matlagningsprogram. Sen har det väl varit en dröm att bli kändiskock

också. (Emma)

 F. Du har inte velat tävla själv? S. Jo det skulle vara kul (Lotta).

Ja, jag har tävlat lite bara. Sedan har vi ju tävlingsmatlagning här, som

jag läser den kursen då (Anders).

Sammanfattning fråga 9. Kändisskapets påverkan.

Tre av fyra respondenter ansåg sig vara påverkade av kändisskapet som

finns runt vissa kockar idag. Inte så att kändiskockarna bara fick dem att

välja hotell & restaurangprogrammet utan också att de har blivit

inspirerade under sin utbildningstid. Hos Anders finns klara ambitioner att

få arbeta inom ”kändisvärlden” i Stockholm. Detta framkom tydligt efter

ett möte med årets kock 2007, på skolan.

Respondenter av båda könen uttrycker att de även har blivit påverkade av

kändisskapet hos kockar som visats i olika medier. Här ser jag ingen

skillnad mellan hur respondenter av olika kön tänker. Det finns även en

positiv syn på tanken att tävla inom matlagning, den positiva synen på

matlagningstävlingar är lika mellan pojkarna och flickorna.

Respondenterna visar tydligt sin uppskattning på kändisskapets inverkan.

Tävlingsmatlagning är inte främmande för dem. Båda könen dras åt

samma sorts arbete och båda könen ser liknande på kändisskapet.

5.3 Viktigaste egenskaperna hos en anställning

Fråga 10. Vad är viktiga egenskaper hos ett arbete?

 F. Hur är det med arbetskamrater? Är de viktiga? S. Ja det är de,

behandlar de folk illa så är det ju inte så kul. Det är ganska viktigt att

man ska kunna jobba med alla. Man behöver ju inte tycka om alla

men måste kunna, liksom, veta att man kan jobba med den
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människan. Det är viktigt. Man ska kunna jobba med alla människor.

(Emma).

 Så är det ju viktigt att man trivs då. Att man kommer in i själva

gruppen då (Anders).

Och man måste ju ha en lön så att man klarar sig (Lotta).

F. Hur är det med lönen då? S. Ja den ska ju ligga på en nivå så att

man klarar sig i alla fall. Så det inte är någon slavlön (Kalle).

Sammanfattning fråga 10. Viktiga egenskaper hos ett arbete.

Vid intervjuerna framkom att det som samtliga respondenter tyckte var

viktigast vid en anställning var arbetskamraterna. På andra plats nämndes

möjligheterna att lära sig nya saker och att utvecklas som person.

Först på tredje plats kom lönen. Samtliga tillfrågade svarade att lönen var

viktig för tryggheten i att klara sig och att den skulle vara avtalsenlig.

Återigen går förväntningarna åt samma håll mellan de båda könen. Det jag

reflekterar över när respondenterna talar om lön är deras uttryck ”att man

måste klara sig” på lönen. Ingen nämner att de känner till vad de kan

förvänta sig att tjäna när de börjar jobba.

Fråga 11. Hur tänker respondenterna om vidare studier.

F. Om du inte får något jobb då? S. Alltså då måste jag plugga vidare

(Emma).

 F. Du skulle inte kunna tänka dig att gå på högskola eller något

sådant inom det här? S. Nej helst inte direkt efter skolan. Någon gång

senare…..nu är jag väldigt skoltrött och vill börja jobba direkt

( Lotta).

 F. Kan du tänka dig att fortsätta studera inom det här yrket? På

högskola eller universitet? S. Ja, men nog ska jag jobba något år innan

eller så (Kalle).

 F. Hur är det med att skola vidare då? Skulle du kunna tänka dig att

läsa vidare på högskola eller universitet då? S. Ja, jag har tänkt på en

barskola. Ja lära mig lite mer där. Det finns det någon i Linköping tror
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jag det var. Får kolla upp det lite men jag vill jobba ett par år i alla fall

innan jag börjar med något. För nu är man så skoltrött. Så det räcker

för stunden i alla fall (Anders).

Sammanfattning fråga 12. Vidare studier.

När jag ställde frågan vad respondenterna kan tänka sig att göra om de inte

hittar ett arbete inom yrket fick jag vitt skilda svar. Emma kunde då tänka

sig att fortsätta utbilda sig på högskola eller universitet, trots att hon helst

skulle vilja arbeta ett tag först. Anders, Kalle och Lotta angav att de skulle

arbeta ett par år först. Det enda som är gemensamt för samtliga

respondenter är att de uttrycker att de är skoltrötta.

Om inget restaurangarbete går att finna kunde Kalle tänka sig att arbeta

med vad som helst. Kalle är lite avvikande i detta svar då han ser vilket

arbete som helst som viktigt. Han tycker att ett arbete i sig är viktigare än

vad han gör. Trots detta har Kalle ett flertal gånger i intervjun uttryckt att

han vill jobba inom restaurang. Jag förstår det som att Kalle vet hur hård

arbetsmarknaden kan vara. Han har dock inget emot att flytta på sig för att

hitta ett arbete.

5.4  Elevernas nöjdhet med utbildningen

Fråga 13. Hur nöjda är eleverna med utbildningen?

 Ja jag är jättenöjd. Jag valde verkligen rätt F. Du tycker att

utbildningen har motsvarat dina förväntningar? S. Ja, lite mer än jag

trodde faktiskt. Och det är sådan sammanhållning i sådana här yrken,

alla är glada liksom. Så det blir att alla pratar med alla och ingen blir

utanför och det är skönt (Emma).

 Man får vara med och göra allt och inte att de äldre gör allt. I ettan då

fick man vara med de äldre och de visade hur man ska göra och inte

bara att de gjorde och vi stod och kollade på. Vi fick vara med hela

tiden och arbeta. (Anders)

 F. Är du nöjd med din utbildning? S. Ja det är jag absolut. Det har

varit roligt och jag har lärt mig massor.
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F. Du känner att du har utvecklats? S. Ja absolut. Men man lär sig

mest på praktikplatser (Lotta).

F. Är du nöjd med utbildningen? S. Ja det är väldigt bra (Anders).

Vissa saker hinner man ju inte med i skolan, men på praktiken så

(Kalle).

Sammanfattning fråga 13. Elevernas nöjdhet med utbildningen.

Samtliga respondenter har i intervjuerna ansett att de är nöjda med sin

utbildning. Anders påvisade vikten av samarbete i ett kök genom sin

förklaring till hur eleverna får lära av varandra.

Samtliga respondenter betonar vikten av samarbete och kamratskap i

arbetet. Det samlade intrycket av frågan om respondenterna känner sig

nöjda med utbildningen är att de anser att de har skaffat sig relevanta

kunskaper för att kunna söka ett arbete. Jag förstår av elevernas entusiasm

när de berättar om praktikperioderna att dessa ses som viktiga inslag i

deras utbildning. praktiken ger en större ”bredd” åt utbildningen då

eleverna framhåller det som mer ”på riktigt”.

5.5 Elevernas syn på könsskillnad i utbildningen

Fråga 14. Kan respondenterna se någon könsskillnad  i utbildningen?

 F. Är det någon skillnad i utbildningen mellan killar och tjejer? S.

Nej det är det inte (Emma).

 F. Kan du se om det är någon skillnad mellan killar och tjejer i

utbildningen? S. Här på skolan då? F. Ja. S. Nej det är ingen skillnad

(Anders).

 F. Om du tittar på din utbildning är det någon skillnad mellan killar

och tjejer? S. Tjejerna får högre betyg. F. Får tjejerna högre betyg? S.

Det är ju nästan så. Vissa saker, de kanske har lättare att ta in en del.

(Kalle)
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Sammanfattning fråga 14. Könsskillnad i utbildningen.

Alla respondenter blev tillfrågade om det finns någon skillnad mellan

killar och tjejer i utbildningen. Alla anser att skolan behandlar båda könen

lika och att utbildningen är likvärdig för båda könen. Däremot framfördes

att det är betydligt fler tjejer som går utbildningen.

I det här fallet 12 tjejer och fem killar i respondenternas klass. Kalle

uttryckte att den enda skillnad som finns mellan de båda könen är att

tjejerna får högre betyg.

Det slår mig som intervjuare att samtliga respondenter anser sig bli

behandlade på ett likvärdigt sätt och att det inte framkommer några synliga

skillnader mellan de båda könen i utbildningen. Kalles svar att tjejer får

högre betyg tolkar jag som ett konstaterande från hans sida.

Fråga 15. Andras förväntningar om fortsatt arbete.

F. Om du pratar med dina kamrater är det någon skillnad i hur ni

tänker på vad ni vill göra efter skolan? Vet du det? S. Ja det är det. Jag

tror att, alltså, det är nog lika men det är nog inte så många som vill

fortsätta med det här yrket, tror jag. Fast det är nog ändå många som

vill göra det så det är nog typ hälften, hälften. F. Skiljer det mellan

killar och tjejer? S. Ja det tror jag. F. Vilka tror du att det är som

fortsätter? S. Killarna tror jag mest. Tror jag. F. Och då är det inom

restaurang? S. Ja, inom restaurang. Sen servering är det ju tjejerna

som dominerar. F. Det är inte många tjejer i köken alltså? S. Nej jag

tror inte det. Det är nog några som jag vet säger att de ska fortsätta

med det. Vissa säger väl typ att de inte vet riktigt varför de valde det

ifrån början. Sen går de inte in för det heller (Emma).

F. Hur är det om du pratar med dina klasskamrater? Om era

framtidsplaner. Är det skillnad där mellan killar och tjejer? Har du

märkt det? S. Killarna vill nog fortsätta och bli kockar tror jag. Men

med tjejerna vet jag inte. Det är väl lite sådär (Lotta).
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Sammanfattning fråga 15. Andras förväntningar.

När frågan kommer om hur klasskamraterna diskuterar sina förväntningar

på framtiden framkommer könsskillnader. Emma och Lotta är säkra på att

killarna kommer att fortsätta inom kockyrket, då på en restaurang.

Killarna beskrivs av tjejerna ha mer motivation och drivkraft att komma

framåt än vad många tjejer har. Emma och Lotta tror inte att så många av

tjejerna överhuvudtaget kommer att fortsätta arbeta inom branschen.

Fråga 16. Varför skiljer sig tankarna åt mellan killar och tjejer?

Ja det är lite svårt det där. Men jag tror i alla fall att de flesta vill

komma utåt lite och inte bara stanna häromkring. F. Du menar flytta

på sig? S. Ja och sedan att de inte bara vill köra storkök. Utan vill

köra lite a’ la carte också (Anders).

F. När ni pratar med varandra i klassen, det här med vad ni vill göra

efter skolan. Är det någon skillnad mellan killar och tjejer? S. Nej jag

tror inte att det är så mycket skillnad på det just. F. Tror du att det är

många som vill fortsätta med kockyrket utav er som går här? S. Jag

tror att de flesta ska jobba med det (Kalle).

Sammanfattning fråga 16. Skilda tankar mellan killar och tjejer.

Anders och Kalle har inte riktigt liknande intryck som tjejerna av sina

samtal med varandra och andra kamrater inom utbildningen. De tror i

högre grad än tjejerna att fler tjejer kommer att fortsätta med yrket. På

frågan om varför de tror att det är sådana skillnader fick jag bl.a. svaret att

de tror att även tjejer vill komma ut, flytta på sig och även tjejer vill arbeta

i varmkök.

Det går av elevernas svar att påvisa att det finns en skillnad i hur de

uppfattar vad det andra könet tror om framtiden inom yrket. Pojkarna

tycks vara säkra på att de flesta som har gått utbildningen kommer att

fortsätta att jobba inom området. Pojkarna tror också att flickorna vill

jobba i restaurangkök och inte inom storkök. Dock tolkar jag Anders

kommentar att flickor inte bara vill köra storkök utan även lite a’la carte

som tankvärd. Jag upplever att Anders med dessa ord finner det naturligt

för flickor att arbeta i storkök men inte lika självklart i ett restaurangkök.
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Flickorna däremot beskriver att pojkarna jobbar hårdare för att få det

arbete de vill. Enligt flickorna har pojkar mer motivation och drivkraft att

komma framåt. Jag förstår flickornas uttalanden som att pojkar inte nöjer

sig med ett arbete, de strävar hela tiden framåt och  vill göra karriär.

5.6 Elevernas syn på könsskillnader när de söker arbete

Fråga 17. Spelar det någon roll vilket kön man har för att få jobb?

 F. Tror du att det spelar någon roll att du är tjej för att få ett jobb?

Kan du få vilket jobb du vill?    S. Nej jag tror inte det. Jag tror

fortfarande, alltså, man ser fortfarande lite ner på tjejer, att de inte

orkar lika mycket och sådär. Men det gäller bara att man visar att man

faktiskt kan saker och så. …  Visst, samhället har gått framåt

jättemycket liksom. Men det är fortfarande kvar det här att, ja men,

tjejer som byggarbetare. Hur många är det som är det? Inte många.

Eller vad ska man säga, elektrikertjejer, det är inte heller många som

är det. Men jag tror att det är för att ifrån början såg inte samhället

tjejer och nu kanske det bara är ett fåtal som vågar och verkligen tar

chansen när de får den, när det gäller något manligt arbete (Emma).

 Jag tror faktiskt att det är svårare att få in en tjej i ett varmkök. De

blir oftast kallskänkor. F. Vad tror du att det beror på?  S. Jag vet

faktiskt inte. Jag har hört och känt i alla fall att tjejer kör kallisen och

killar kör det varma.(Anders).

F. Tror du att det spelar någon roll om man är pojke eller flicka när

man söker jobb? S. Jag tror inte det. Nej, det borde inte vara någon

skillnad egentligen (Kalle).

Sammanfattning fråga 17. Könets betydelse för anställning.

Intervjupersonernas egna reflektioner när det gäller skillnader i möjlighet

att få arbete beroende på kön är varierande. Emma förklarar de svårigheter

hon tror att tjejer kan ha med att få en anställning i ett restaurangkök med

att hon har uppmärksammat att det finns outtalade skillnader mellan

könen. Hon har sett de finare restaurangernas ”flashiga” kockar och

storkökens ”mattanter”.
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Hon upplever att samhället har en stor del i denna uppdelning genom hur

de ser på kvinnor. Enligt Emma måste en kvinna bevisa att hon klarar det

”manliga” arbetet.

Kalle har svårt att se att det skulle finnas några skillnader i

anställningsmöjligheter beroende på kön medan Anders funderade över

den uppdelning som finns i ett restaurangkök, uppdelningen mellan

varmkök och kallskänka. Han berättade att han upplevt stora

könsskillnader i den uppdelningen. Hans reflektioner om det är svårare för

en tjej att få vilket arbete hon vill var att han tror at det är svårare för en

tjej att få jobb i ett varmkök.

Liksom Emma har Anders lagt märke till att skillnader existerar men han

har ingen förklaring på varför. Anders tror dock att även tjejer vill arbeta i

restaurangkök. Han nämner att oftast tar tjejer kallkök, medan killarna tar

det varma. Jag förstår detta som  att båda könen upplever att det existerar

en skillnad mellan vad de båda könen arbetar med. Emma försöker göra

något åt situationen genom att, som hon säger, bevisa att hon kan. Medan

jag tolkar Anders att han ser uppdelningen men inte upplever att han kan

göra något åt den. Båda könen har klart och tydligt uppfattat att det finns

en könsskillnad inom detta yrke. Ingen av dem har några entydiga svar på

varför denna skillnad existerar.

Fråga 18. Har du sett att det finns en speciell dominans inom yrket?

F. Nu när du har varit på praktikplatser har du märkt att det är skillnad

på hur många killar och tjejer det är som jobbar i kök? S. På den

praktikplats jag har varit har det faktiskt varit fler tjejer än killar. F.

Har du varit någonstans inom måltidsservice? S. Ja jag har varit i ett

skolkök. F. Hur många killar och tjejer var det där? S. Det var faktiskt

bara en kille som jobbade där.

F. Så det var lite skillnad där?. S. Ja. F. Varför är det så få män inom

måltidsservice? S. Jag vet faktiskt inte. F. Är det finare att vara kock?

S. Egentligen borde det inte vara det. Det är ju samma sak båda två

(Kalle).
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F. Du har ju varit runt bland flera praktikplatser nu? S. Ja. F. Hur har

det varit med könsfördelningen i köken? Är det flest män som jobbar i

kök? S. Ja det är det. F. Storhushållssidan då? S. Jag kommer inte

ihåg hur det var på sjukhuset, men det var nog mest kvinnor. F. Vad

tror du att det kan bero på? S. Jag vet faktiskt inte. Om det har med

hur det var, liksom förr. Att man är fast i det med förr i tiden. Att man

ska göra lite enklare mat. Det är svårt att veta. F. Vad menar du med

att man ska göra lite enklare grejer? Är det att kvinnor ska hålla på

med storhushåll? S. Ja jag tror nog att det känns så i alla fall. På

sjukhuset var det mycket kvinnor då. Jag vet inte om de värnar om de

äldre, nej jag vet inte. F. Lite av det gamla uttrycket ”mattant”? S. Ja

precis (Anders).

F. Man kan ju undra varför män inte väljer storhushållsgrenen. För det

hör ju till samma yrke ändå. S. Ja jag skulle inte heller välja den

delen. F. Det beror på ditt intresse? S. Ja, men det måste ju nästan

vara av intresse som de väljer också. Eller så är det för att de alltid har

varit ”mattanter”. Den grejen liksom. Det ligger nog kvar tror jag

(Emma).

Sammanfattning fråga 18. Dominansen inom yrket.

Kalle har noterat att det är skillnad mellan hur många det är av varje kön

på arbetsplatserna. Jag förstår av Kalles svar på frågan om det är finare att

vara kock att han är tveksam när han säger att ”det borde inte vara det”.

En möjlig orsak till kvinnodominansen inom måltidsservice som nämndes

av respondenterna kan vara gamla traditioner. Anders påpekar att det kan

finnas någon form av ”att värna om de äldre” som skulle kunna vara en

tänkbar orsak till antalet kvinnor som arbetar inom

måltidsserviceverksamheten.

Emma pekar på traditioner, något som ”alltid har varit” hon använder

uttryck som ”mattant” för att påvisa detta. Det är för mig tydligt genom

det Anders beskriver att han ser en manlig och en kvinnlig sida av yrket,

även om han inte har några förklaringar till varför det är så. Jag finner det
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intressant att unga människor på 18 år tar upp gamla traditioner som en

tänkbar förklaring till existerande skillnader idag.

Fråga 19. Hur viktigt är det med blandade arbetslag?

F. Hur viktigt är det för dig att det finns båda könen på din

arbetsplats? S. Jag tycker det är viktigt.

För man kan inte prata med, på killar kan man prata på ett sätt och

med tjejerna på ett annat sätt.

Det behövs båda delarna i ett kök. Man kan prata mer känsliga delar

med en tjej och det blir inte så med en kille (Anders).

 F. Hur skulle det kännas att jobba på en restaurang och det inte finns

en enda tjej? S. Ja jag tror inte att det skulle vara så jättejobbigt.

Alltså, man anpassar sig ju. Det var ju så jag gjorde nu på praktiken.

Det är faktiskt jättejobbigt i början men sen så anpassar man sig. Man

kommer ju in till slut. Om man har rätt inställning så kommer man ju

in i gänget sen (Emma).

Sammanfattning fråga 18. Blandade arbetslag.

Alla personer som deltagit i min studie är rörande överens om vikten av att

vara ett blandat arbetslag på arbetsplatsen. Ingen vill arbeta i ett homogent

arbetslag. Båda könen på arbetsplatsen ger enligt respondenterna bättre

stämning i arbetslaget. Det upplevs som roligare och lättsammare att

arbeta blandat. Det påpekas av Anders att stämningen i ett helt manligt

arbetslag är hårdare. Medan han anser det lättare att prata om känsliga

saker med en tjej.

Trots att de säger att de vill ha ett blandat arbetslag så har de, vid flera

tillfällen, varit i kök där endast personer av ett kön arbetat. Detta har inte

upplevts som ett problem. Emma beskriver sina upplevelser som jobbiga

men inte olösliga, det inte är omöjligt att arbeta som ensam flicka bland

bara manliga arbetskamrater.

Ändå hävdar hon att ett blandat arbetslag är viktigt. Jag uppfattar det som

att hennes önskan är ett blandat arbetslag men hon vet att verkligheten kan

se annorlunda ut.
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6. Analys & Diskussion
I min diskussion kommer jag att ta upp de resultat jag har fått fram i min

undersökning och koppla det till mitt syfte med undersökningen och den

litteratur som jag har läst. Jag kommer att lyfta fram det jag anser vara

tänkvärt. Jag kommer att ge exempel på det jag har lärt mig genom att

besvara mina frågeställningar.

6.1 Framtidssyn

Samtliga respondenter i min undersökning säger sig vara oerhört nöjda

med utbildningen de går och valet de har gjort att gå den. De upplever inte

att det finns några könsskillnader inom utbildningens ramar vilket

överensstämmer med de riktlinjer skolan har ifrån sina programmål och

ifrån skolverket (Skolverket, 2007). Trots att respondenterna säger att

könsskillnader inte förekommer i utbildningen är de högst medvetna om

de könsskillnader som existerar på arbetsmarknaden. De är även medvetna

om att pojkar och flickor anses ha annorlunda framtidsvisioner och

motivation när det gäller arbete. Min reflektion på detta är att

utbildningens i skolans lokaler kan vara könsneutral, men den utbildning

respondenterna genomgår via sin praktik är inte könsneutral. Något jag

anser att respondenterna har visat tydligt genom de beskrivningar jag har

fått om könsskillnaderna de har sett på sina praktikplatser. De enda

skillnader som nämns inom skolans väggar är betygsskillnader, då en av

pojkarna anser att flickor får högre betyg. Detta för att flickor enligt

honom har lättare för att lära och ta in nya saker.

Jag har inte sökt några svar på om det finns betygsskillnader mellan pojkar

och flickor inom Hotell & Restaurangutbildningen. Pojkens kommentar

om betyg tolkar jag som rent personlig. Det är möjligt att han menar att

flickor generellt sett har lättare att lära in nya saker än pojkar. Däremot får

jag en lite motstridig bild av vad eleverna tycker är utbildning. Flera

respondenter säger att många saker hinner man inte lära sig i skolan, utan

tillfälle ges istället på praktikplatserna. Ingen av respondenterna nämner

praktikplatserna som ett utbildningsställe när jag frågar om könsskillnader

i utbildningen.
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Här tycker jag att skolan har ett stort ansvar att verkligen förtydliga att

utbildningen eleverna får på sina praktikplatser är i skolans regi.  Det är

viktigt att utbildningen diskuterar könsskillnaderna som finns på

arbetsmarknaden och inte bara ser till det som finns inom skolans egna

väggar.

I SCB:s undersökning De kallar oss unga (2002) visar statistik att när

respondenterna i den undersökningen fick frågan vad de trodde att de

skulle göra efter skolan svarade de flesta att de skulle fortsätta studera på

högskola eller universitet.

Detta svar stämmer inte in på respondenterna i min undersökning.

Samtliga fyra respondenter säger att de kan tänka sig att studera vidare,

men samtliga säger också att de vill/ska arbeta ett par år först.

Anledningen till att de vill ut på arbetsmarknaden är att de upplever sig

vara skoltrötta. Jag tolkar inte denna skoltrötthet som ett hinder för

entusiasmen de beskriver när det gäller att få ett jobb och att få komma ut

på arbetsmarknaden.

När det kommer till respondenternas samtal med varandra går meningarna

skilda isär om vad de tror att andra kommer att arbeta med. Flickorna tror

att pojkarna i högre utsträckning kommer att fortsätta inom

restaurangyrket än vad flickorna kommer att göra. Hos pojkarna finns

tankarna att det kommer att vara lika många av flickorna som fortsätter

inom yrket. Ingen av respondenterna har lagt så stor möda på att fundera

på hur andra tänker när det gäller framtida arbete. Den enda skillnad som

en respondent nämner gäller möjligheten för kvinnor att jobba i varmkök.

En av pojkarna uppger att han har svårt att tro att flickorna kommer att

arbeta som kockar i ett varmkök. Det är enligt honom nästan bara män på

den positionen, medan kvinnorna dominerar i det kalla köket och i

servering. Samtliga fyra respondenter säger sig under sina praktikperioder

ha sett att män är klart överrepresenterade inom varmkök. Precis som de

har sett att könsfördelningen är lika stor när det gäller kvinnor inom

måltidsservice.
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Ingen har någon förklaring till varför denna uppdelning sker. De förslag

som framkommit är att män satsar hårdare, har mer drivkraft och tar de

dåliga arbetstider som ett restaurangarbete medför. Kvinnor kan ha svårare

med dessa tider enligt flickorna.

… man hörde ju av alla på praktiken att de jobbar långpannor, då jobbar

de hela dagarna. Då jobbar de hela dagarna varje dag utom söndag. Då

har man ju nästan inget annat liv än att jobba och jobba. (Emma)

 Man måste jobba väldigt mycket och sedan är det sena kvällar (Lotta).

En av respondenterna säger att jobbar man hela långa dagar så har man ju

nästan inget annat liv. Restaurangyrkets arbetstider och den möda man får

lägga på sitt yrke kan enligt en respondent vara en orsak till att många

slutar inom branschen.

Den kanske mest intressanta förklaringen är dock att en av flickorna sa att

gamla traditioner på hur man ser på ett yrke kan spela roll. Hon gjorde

jämförelsen att det inte finns många kvinnliga byggnadsarbetare eller

kvinnliga elektriker. Hon jämställde därmed varmköksarbete med dessa

traditionellt ”manliga” yrken. Enligt Ulfsdotter Eriksson (2006) har det i

förlängningen stor betydelse för ett yrke och dess utövare hur människor

ser på det. När jag då undersöker hur de ser på yrkesgrenen måltidsservice

slår det mig att ingen av dem vill arbeta med den delen av yrket. Samtliga

säger sig vara rädda för tristessen de har upplevt inom måltidsservice. De

saknar all form av estetik som finns inom restauranggrenen och känner att

de inte får utlopp för sin kreativitet eller sin kunskap. En flicka uttryckte

sig med:

det är just storköksdelen jag inte gillar. I storkök ska man bara rada

upp allting på bleck, sedan ut med det. Varför ska man kunna så

mycket för det? När man ändå bara ska stå och slänga upp det på

bleck. Inte göra något med det (Emma).

Min reflektion på Emmas förklaring till varför hon inte vill arbeta med

storkök är att hon inte anser sig få utrymme för att använda sina

kunskaper. Hon ser ingen glädje i denna sorts arbete och jag uppfattar att
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hon anser att restaurangarbete kräver ett större personligt engagemang som

ger fler utmaningar och i förlängningen fler kunskaper.

 I skolans programmål uttrycks vikten av att man inom kurserna

måltidsservice/storhushåll får lära sig anpassad matlagning, specialkoster

som t.ex. glutenkost och diabeteskost. Vilket i sig skulle kunna vara nog så

viktigt och kunskapskrävande med dagens alla födoämnesallergier. Under

benämningen måltidsservice i programmålen finns även

cateringbranschen. En bransch som har växt betydligt på senare år.

Skolans programmål beskriver hur man i restaurangverksamhet fördjupar

sina estetiska förmågor när det gäller matlagning. Programmålen uttrycker

vikten av kunskap om anpassad kost när det gäller måltidsservice

(Skolverket, 2007).

Ingen av respondenterna nämner en önskan av att lära sig mer om

anpassad kost i intervjuerna. Däremot beskriver de den glädje de känner

över att arbeta estetiskt och få människor att ”äta med ögat” först. Jag tror

att detta kan vara ännu en del av en förklaring till varför många väljer att

rikta in sig mot restaurangdelen i yrket. För många är det en dröm att bli

kock och få göra dessa vackra upplägg och ge gäster njutning med både

öga och gom.

Medan de ser måltidsservice som ett arbete för arbetets skull, något de

liknar med en löpande -band princip som kan ge en inkomst men väldigt

lite yrkesstolthet.

När jag tittar på den uppdelning mellan varmkök och kallkök som

respondenterna har beskrivit kan jag ana att den estetiska dragningen gör

att många kvinnor väljer att arbeta i det kalla köket som kallskänkor, då

håller de fortfarande på med denna typ av arbete, utan att behöva

konkurrera med männen om en plats i varmköken.

Samtliga respondenter i min undersökning har uttryckt att de vill arbeta i

blandade arbetslag. Arbetskamraterna är oerhört viktiga säger de. Enligt

SCB (2002) svarade respondenterna i undersökningen De kallar oss unga

att män fann det viktigare än kvinnor att få en fast anställning. Det är ett

resultat som inte överensstämmer med mina respondenters utsagor. Jag har
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uppfattat att i min undersökning är resultaten tvärtom, jag har kommit

fram till att det är flickorna som i första hand önskar en fast anställning.

Genom de beskrivningar jag har fått tolkar jag att respondenterna upplever

att arbetslagen är blandade även om arbetsuppgifterna skiljer mellan t.ex.

kall och varmkök.

Trots att dessa skillnader i uppdelning finns har samtliga respondenter god

framtidstro på arbetsmarknaden. De är helt säkra på vad de vill arbeta med

och uttrycker att de gärna flyttar på sig för att få det arbete som de önskar.

De upplever att arbetsmarknaden ser god ut om man bara ligger i och visar

vad man kan. Oavsett om man är kille eller tjej. Min tolkning är att

respondenterna ser ljust på sina framtidsutsikter på arbetsmarknaden.

Mina reflektioner på respondenternas framtidstro är att jag blir glatt

förvånad. Samtliga respondenter har varit ute på arbetsmarknaden via sin

praktikplatser och har där sett hur verkligheten på arbetsmarknaden ser ut.

Samtliga respondenter säger att inget restaurangarbete finns att få i

hemstaden. Att de då är så optimistiska inför framtiden glädjer mig.

6.2 Genusperspektiv på restaurangbranschen

Lenz Taguchi (2004) skriver att vi människor är lärande subjekt. Vi

formas och formar varandra in i olika mönster, även könsmönster. Detta

kan ske medvetet eller omedvetet. Enligt Lenz Taguchi förekommer det

alltid en maktkamp mellan kön eller mellan olika individer. Det finns i

stort sett inga sociala strukturer som inte har kvinnonedsättande syn. Inte

ens i dagens demokratiska västvärld existerar en sådan menar Lenz

Taguchi (2004).

Dagens Nyheters (080116) artikel om den jämnaste könsfördelningen

inom toppjobben bygger på gamla traditioner.

Där beskrivs kvinnors dominans på arbetsmarknaden inom vård och

omsorg medan männen dominerar tillverkningsyrkena. Jag tolkar att mina

respondenter har sett denna skillnad och betraktar den som traditionell.

Emma uttrycker att samhället inte har ”sett” kvinnor genom tiderna.

Då är det för mig spännande att höra att mina respondenter fortsätter att

använda sig av gamla traditioner som förklaring till varför
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könsskillnaderna inom olika yrkesgrenar kan vara så stor. Har de på något

sätt fostrats till att tro att denna dominans beror på gamla traditioner?

Fostrar de varandra till dessa könsroller, kanske omedvetet? En av

flickorna gjorde liknelsen mellan att arbeta i varmkök eller att vara

byggnadsarbetare, något hon anser vara ”manligt”. Hon menar att

samhället inte såg kvinnor förr och kanske inte gör det än idag. Därför

måste kvinnan jobba hårdare för att bevisa att hon är kapabel att klara

jobbet. Här ser jag en tydlig koppling till ett könsmönster, ur en ung

flickas ögon, som stämmer väl överens med  Lenz Taguchis (2004) tankar

om att vi fortfarande har  kvinnonedsättande syn i den moderna världen.

Något som respondenten ändå tycks acceptera som ett faktum.

Lenz Taguchi (2004) beskriver att vi idag är i den ”tredje feminismen”

eller som hon kallar det den feministiska poststrukturalismen. Det innebär

att feminismen strävar efter att lösa upp de gränser som finns mellan

manligt och kvinnligt, utan att de behöver komma i opposition till

varandra.  Manligt och kvinnligt ska inte vara lika. Det ska ses som olika

sätt att vara. Då vill jag påstå att respondenterna i min undersökning har

kommit en bit in i tiden för den tredje feminismen. Samtidigt som de har

en del kvar av den lite äldre genusforskningen som t.ex. i SOU (1994:44)

när de lutar sig mot förklaringsmodellen gamla traditioner.

De ser fortfarande skillnader mellan anställningsmöjligheter, skillnad

mellan vad de behöver bevisa för att få ett jobb, ändå uttrycker de att allt

är lika. En respondent säger att det inte är någon skillnad mellan

möjligheterna för de båda könen för de är ju lika. Trots detta uttrycker

samtliga respondenter vikten av att vara blandade arbetslag på

arbetsplatsen som oerhört viktigt.

En pojke beskriver hur bra det är att kunna prata om allvarliga ting med en

flicka, något han upplever kan vara svårare med pojkar. Här ger

respondenten uttryck för den tredje feminismens mål. Samtidigt som jag

tolkar att det går att spåra lite av den ”andra vågens feminism” ( Lenz

Taguchi 2004) i hans sätt att höja kvinnans roll för att kompensera den

manliga dominansen. Könen är inte lika, de har olika sätt att vara, men de

kompletterar varandra. Båda könen behövs.
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Jag tolkar det faktum att båda könen ser ett behov av att arbeta

tillsammans som något positivt. Respondenternas önskan att arbeta i ett

blandat arbetslag stämmer väl överens med det resultat som framkommit i

SCB (2002) :s undersökning De kallar oss unga, där det framkom att yngre

människor, i större utsträckning än människor i stigande ålder, ansåg att en

jämn könsfördelning var viktigare.

Om respondenterna fortsätter att uttrycka gamla traditioner som en

förklaringsmodell till varför skillnader existerar så anser jag att det är en

bra bakgrund till att ta upp dessa skillnader till diskussion.

Genusskillnaderna inom dessa två grenar i detta yrke är så pass stora att

jag anser att det kan vara dags att titta på hur utbildningen på Hotell &

Restaurangprogrammet tar upp denna fråga.

6.3 Status i yrket

I SOU (1994:44) kan man läsa att genusordningen skapar mönster i hela

samhället. Det framhåller det manliga könets överlägsenhet och fortsätter

att hålla isär de båda könen. Där kvinnor kommer in i ett manligt

arbetsområde och börjar dominera sker en statusförändring på yrket. Det

bevisar enligt SOU (1994:44)  att kvinnor har mindre plats i samhället än

män.

Enligt Dagens Nyheter (nätupplaga,090116) finns det jobb som är

traditionellt könsbundna. Där har det andra könet svårt att slå sig in.

Den äldre forskningen från SOU (1994:44)  skiljer sig mycket ifrån Lenz

Taguchis (2004) tankar om att vi hela tiden måste jobba med dessa frågor.

Genusarbete är en ständigt pågående process, det förekommer hela tiden

maktkamper mellan män och kvinnor.

Det är enligt Lenz Taguchi omöjligt att komma framåt i genusarbetet om

man inte hela tiden fortsätter att sträva efter en jämnare fördelning och

acceptans mellan könen. Lenz Taguchi är tveksam om könen någonsin

kommer att bli jämbördiga.

 Ingen av mina respondenter uttrycker att kvinnor har mindre plats än män

i samhället. Däremot tror de att kvinnor har svårare att få vissa jobb än

män, till exempel inom varmkök.
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Enligt mitt synsätt har kvinnor mindre plats än män på arbetsmarknaden

om de inte har samma möjligheter att få ett arbete. Enligt vad jag uppfattar

så tolkar endast en av respondenterna könsskillnader på arbetsplatser som

ett genusarbete som måste fortskrida för att motverka dessa skillnader

Yvonne Hirdman (2003) som har forskat kring jämställdhetsfrågor

beskriver några skillnader inom politiken när det gäller kvinnors

handlingsfrihet. Ett exempel som Hirdman beskriver var Olof Palmes tal

1972 där han talade om det nya samhället där både kvinnor och män skulle

förvärvsarbeta. Palme skilde män och kvinnor åt genom att tala om var

kvinnor skulle arbeta. Den offentliga sektorn med vård och omsorg

nämndes som typiskt kvinnlig.

I Ulfsdotter Erikssons (2006) avhandling beskrivs de 50 lägst rankade

yrkena vara yrken som kräver ”kvinnliga egenskaper”. Såsom omsorg,

relationer och närhet. Vilket jag tolkar att de yrkena ligger till stor del

inom den offentliga sektorn. Det gör även måltidsservice. Jag anser att det

är möjligt att dagens ungdomar genom dessa ”kvinnliga egenskaper” får

belägg för en del av sina förklaringsmodeller, när de nämner gamla

traditioner. En av respondenterna uttryckte att det är möjligt att

anledningen till att det är så många kvinnor inom måltidsservice är

”att man är fast i det med förr i tiden. Att man ska laga lite enklare mat…

Jag vet inte om de värnar om de äldre”(Anders).

Jag anser att om det är så att vi än idag efterfrågar ”kvinnliga egenskaper”

för särskilda yrken/arbeten så har inte genusarbetet fått särskilt stor

genomslagskraft inom dessa delar av vår arbetsmarknad. Speciellt inte om

vi accepterar dessa skillnader som naturliga.

Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006) har i sin doktorsavhandling rangordnat

100 yrken efter status. Hon skriver:

yrkens status påverkar hur vi betraktar dem och i förlängningen även

dess utövare (Ulfsdotter Eriksson 2006 s. 211).

Några kriterier som Ulfsdotter Eriksson anger som statushöjare är: hög

lön, ett självständigt arbete, goda karriärmöjligheter och graden av ansvar.
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Skillnaden mellan måltidsservice och restaurangarbete när de gäller dessa

faktorer är enligt mina respondenter:

♦ Inom restaurangdelen är arbetet fritt, man har stort personligt ansvar.

Karriärmöjligheterna är goda om man ligger i. Möjlighet till att bli

känd finns.

♦ Inom måltidsservice är arbetet inte personligt utvecklande, graden av

personligt ansvar är ganska lågt. Möjligheten till att göra karriär är

mindre än inom restaurangdelen.

Jag tolkar svaren jag fick ifrån mina respondenter när det gäller

kändisskapets inverkan på dem som att den status det har att bli kändis är

viktig. Flera av respondenterna sa att de hade blivit inspirerade av bl.a.

årets kock och olika matlagningsprogram. En pojke talade om att han ville

göra ungefär samma yrkesresa som årets kock och arbeta sig fram till ett

kändisskap. Även tävlingsmoment togs upp som en del i den diskussionen.

Alla respondenterna ställde sig positiva till att tävla i matlagning. Ingen av

respondenterna nämnde ordet tävling i samband med måltidsservice. Min

tolkning av detta är att om man vinner en tävling åtnjuter man automatiskt

en högre status. Alltså väljer respondenterna att satsa på den marknad där

dessa mojligheter finns.

Denna sökning av status hos ungdomarna stämmer väl in med Ulfsdotter

Erikssons (2006) påstående att yrkens status påverkar hur vi betraktar dem

och hur vi ser på dem som arbetar med det. En av respondenterna tog upp

just detta när hon pratade om hur samhället ser på kvinnor. Hennes intryck

av dessa skillnader i kvinnors handlingsfrihet utgjordes av att kvinnor är

tvungna att bevisa att de klarar av vissa jobb.

Jag upplevde att dessa målmedvetna ungdomar som jag intervjuade var

mycket medvetna om den statusskillnad som inte uttalades. Men som jag

ändå fick intrycket av att de hade sett mellan måltidsservice och

restaurangarbete. Jag tolkar det som att outtalad status kan vara ytterligare

en faktor till varför de väljer att inte jobba inom måltidsservice.
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6.4 Avgörande kriterier för val av gren

Svaren på mina frågeställningar blir således att samtliga respondenter i

min undersökning ser ljust framåt på sin yrkeskarriär. De förväntar sig att

kunna hitta ett arbete. Avgörande faktorer till att de väljer

restauranggrenen kan vara statusskillnader, kreativitet och personliga

utvecklingsmöjligheter,  den egna drivkraften och möjlighet till

kändisskap.

I undersökningen har flera faktorer förekommit som förklaringar till varför

respondenterna inte vill arbeta med måltidsservice. De nämner gamla

traditioner och tristess som ger avsaknad av yrkesstolthet. Respondenterna

känner att utbildningen inte kommer till sin rätt inom måltidsservice, då de

anser att det inte behövs så stora kunskaper för att kunna arbeta inom

måltidsservice.

Jag kan inte finna några klara belägg för att dessa förväntningar skulle

vara avgörande för det faktum att kvinnodominansen är så stor inom

måltidsservice då både pojkar och flickor strävar åt samma håll. Båda

könen förväntar sig att arbeta inom restaurangbranschen. Respondenterna

har sett att könsskillnaden är stor inom båda grenarna av yrket. Det är ett

faktum som de verkar acceptera och inte funderar särskilt mycket på.

6.5 Förslag på vidare forskning

De fakta som respondenterna har försett mig med när det gäller hur de ser

på könsskillnaderna på sina praktikplatser skulle kunna vara intressanta

skäl för vidare forskning.

Det vore även intressant att i vidare forskning kunna ta reda på hur

ungdomar särskiljer vilka som är typiskt manliga och typiskt kvinnliga

yrken, vilka kriterier de anser är avgörande för att bestämma detta.

Även frågan varför män slår sig fast inom restaurangbranschen skulle vara

ett intressant område för vidare forskning.
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8. Bilaga 1

Intervjufrågor

Arbete, arbetsmarknad, avgörande faktorer.

♦ Jag skulle vilja att du berättar för mig vad du vill jobba med när du slutar

skolan.

♦ Varför vill du jobba som kock/eller inom måltidsservice? Vad är det i

yrket som du dras till?

♦ Om du inte hittar det arbete som du har tänkt dig, vad kan du tänka dig att

göra då?

♦ Vilka faktorer är avgörande för om du tar ett jobb eller inte? ( Ex. lön,

möjlighet att avancera, heltid/deltidstjänst, var tjänsten är belägen,

möjligheter att vidareutbilda sig, arbetskamrater )

♦ Var vill du arbeta? Vill du vara kvar i staden där du bor nu eller vill du

flytta och arbeta någon annanstans?

♦ Varför vill du vara kvar/flytta?

♦ Hur tror du arbetsmarknaden ser ut för dig när du slutar skolan? Finns det

gott om arbeten?

♦ Är det viktigt att du får en fast anställning?

Utbildning, nöjdhet, påverkan.

♦ Är du nöjd med din utbildning?

♦ Motsvarade utbildningen dina förväntningar?

♦ Har du funderat på att studera vidare inom ditt yrkesområde?

♦ Anser du att ”kändiskockar” har påverkat ditt val av utbildning?

♦ Varför valde du den utbildning du går?

Genus, kvinno / mansdominans, könsfördelning

♦ Kan du se om det förekommer några skillnader i din utbildning beroende

på vilket kön man har?

♦ Tror du att ditt kön påverkar vilket arbete du får?
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♦ Upplever du att pojkar/flickor har liknande mål med sin utbildning?

♦ Har du märkt om det är någon skillnad mellan hur många män/kvinnor

det är som jobbar inom restaurangdelen och måltidsservicedelen av yrket?

♦ Vad tror du att skillnaderna i antalet kvinnor och män beror på?

Tycker du att det är viktigt för dig med jämn könsfördelning på arbetsplatsen?


