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Abstrakt:  

I den här uppsatsen undersöks, genom ett exempel  från  finkrögarbranschen, hur 
främjandet  av  företagande  inom  kreativa  näringar  i  Sverige  tenderar  att 
reproducera  uppdelande  och  ojämna  könsroller.  Och  hur  detta  strider  emot  den 
politiska  diskursen  i  Sverige  idag.  Samtliga  tolv  års  nomineringar  från  Dagens 
Nyheters  restaurangpris,  Gulddraken,  utgör  tillsammans  med  fem  intervjuer 
genomförda  på  krögare  och  journalister  det  empiriska  materialet. 
Entreprenörskapsteori  gjord  ur  ett  genusperspektiv  och  Floridas  teori  om  den 
kreativa  klassen  utgör  teorin  för  studien.  Analysen  bygger  på  homosociala 
processers samverkan med diskursen kring entreprenörskap och Floridas (2006) 
teori  om  den  kreativa  klassen.  Jag  argumenterar  för  att  diskursen  om  kreativt 
entreprenörskap  fungerar  som  självförstärkande  cirklar  för  att  reproducera 
ojämna  könsroller.  Visionen  av  den  kreativa  entreprenören  är  genomsyrad  av 
maskulina konnotationer som förstärks genom homosociala processer. Resultatet 
av  studien  påvisar  att  synen  på  finkrogen  som  en  del  av  det  kreativa 
entreprenörskapet, bidrar till att finkrogen får en homosocial struktur.   

Nyckel ord: Entreprenörskap, kreativitet, kreativt entreprenörskap, krögare, kock.  
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1 IN L E DNIN G  
”För  att  Sverige  ska  kunna  behålla  sitt  välstånd  även på längre sikt måste 
kvinnor och män våga och vilja driva företag. Entreprenörskap är således en 
nyckelfaktor till ökad sysselsättning, innovationer och konkurrens.”  

(Sabuni & Reinfeldt, 2008:14) 

Ökat företagande i allmänhet och ökat antal kvinnliga entreprenörer i synnerhet är 
politiskt centrala frågor, både i Sverige och inom EU (Sabuni & Reinfeldt, 2008:21). 
Företagande i branscher inom ”kreativa näringar” står högt i kurs och regeringen 
har  gett  dessa  näringar  extra  prioritering,  bland  annat  genom  Ewa  Björlings 
införande  av  Främjarkalender  2012  med  syfte  att  lyfta  fram  ’kreativa  näringar’ 
vilket  bland  annat  innefattar  mat,  mode  och  ”gaming”  (Utrikesdepartementet, 
2012).  Kreativitet  som  förut möjligen  sammankopplades  som något  konstnärligt 
har idag kommit att bli synonymt med ekonomisk tillväxt. Genom ett exempel från 
finkrögarbranschen  tar  den  här  uppsatsen  sin  utgångspunkt  i  frågan  huruvida 
främjandet  av  företagande  inom  kreativa  näringar  i  Sverige  tenderar  att 
reproducera uppdelande och ojämna könsroller. 

Politiken  i  dag  fokuserar  mycket  på  att  skapa  arbete  och  tillväxt,  bland  annat 
genom att försöka öka antalet företagare. Majoriteten av företagen i Sverige är små 
företag  med  färre  än  fem  anställda,  hela  90  procent  av  företagen  klassas  som 
småföretagare  och  endast  0.8  procent  klassas  som  ett  stort  företag med  fler  än 
femtio anställda (Tillväxtverket, 2009:6). Att satsa på entreprenörskap anser jag är 
ett  sätt  att  tillge  ett  stort  ansvar  på  den  enskilde  individen  att  skapa  arbete. 
Individen  har  blivit  en  viktig  komponent  i  att  skapa  välstånd  åt  Sverige,  det  är 
nämligen  individen som ska  ta ansvar och skapa arbete och  tillväxt genom att  ta 
tillvara på resurser, både sina egna och resurserna som är specifika för platsen de 
bor på. Ledordet för detta skapande av tillväxt och tillvaratagande av resurser är 
kreativitet. Det är kreativiteten som ska skapa tillväxt och stabilitet. Företagande 
och entreprenörskap ska främjas i Sverige (i Europa och den övriga världen) och 
det är den individuella kreativiteten som främjas. Vilka värderingar ligger bakom 
denna kreativitet och hur skapas den?  

Regeringen har klassat en del branscher som kreativa näringar, vilka anses kunna 
skapa  välfärd,  tillväxt  och  livskvalitet  genom  sin  kreativitet  och 
innovationsförmåga  (Utrikesdepartementet,  2012,  2011).  Paralleller  kan dras  till 
Richard Floridas koncept kring den kreativa klassen och dess betydelse för platsen. 
Floridas  bok  Den kreativa klassens  framväxt  (2006)  har  haft  stort  inflytande  på 
politiker och planerare. Beskrivningen av den kreativa klassen och entreprenören 
liknar  varandra  på  flera  sätt.  Båda  sägs  vara  kreativa,  drivna  och  risktagande, 
dessa  begrepp  används  även  för  att  beskriva  manlighet  i  en  dikotom  diskurs 
(utförligare förklaring ges i avsnitt 4.2). Man kan då ställa sig frågan om retoriken 
kring  kreativt  entreprenörskap  reproducerar manliga  normerande  ideal  och  vad 
detta kan tänkas betyda i konkreta politiska sammanhang.  

En krögare på en finkrog är en entreprenör och en företagare inom vad regeringen 
klassat  som  en  ”kreativ  näring”.  Den  sittande  regeringens  förhoppning  är  att 
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branschen skall öka sin lönsamhet, skapa nya arbetstillfällen och öka tillväxten av 
turismkonsumtionen. Detta stimuleras bland annat genom sänkt restaurangmoms 
från 25  till  tolv procent  (Näringsdepartementet, 2012). Regeringen har även satt 
som  mål  i  sin  handlingsplan  från  Landsbruksdepartementet  att  öka  antalet 
förstaklassrestauranger, exempelvis genom att flera restauranger tilldelas stjärnor 
i Guide Michelin1 och att flera kockar vinner mattävlingar på internationell nivå, så 
som Bocuse d’Or2 (Landsbygdsdepartementet, 2010:15).  

Finkrogens  framväxt  är  stark  i  Sverige  och  i  synnerhet  Stockholms  innerstad 
utmärker  sig  på  kartan  med  ett  kluster  av  finkrogar  och  flest  utdelade 
Michelinstjärnor. I  framväxten av exklusivare restauranger har finkrogen kommit 
att identifieras allt mer med frontfigurer i form av ”välmeriterade kockar, krögare 
och  affärsmän”  (Jonsson,  Nygren,  Pipping  Ekström  2006:17).  Kocken  har  blivit 
restaurangens ’hjälte’.  

Företagande  och  entreprenörskap  har  traditionellt  sett  kopplats  samman  med 
manliga  attribut  (Ekinsmyth,  2011; Hanson,  2003,  2009; Hedfeldt,  2008) medan 
kvinnligt  företagande  och  entreprenörskap  har  osynliggjorts  inom  företags‐  och 
entreprenörskapsforskning  (Hedfeldt,  2008;  Pettersson,  2002;  Sundin,  2002).  I 
avhandlingen  The Making  of  the  Female Entrepreneur  (2002)  gör  Helene  Ahl  en 
diskursanalys  på  publicerade  forskningsartiklar  om  kvinnligt  entreprenörskap. 
Enligt  Ahl  (2002)  har  forskning  kring  kvinnligt  entreprenörskap  medvetet  eller 
omedvetet  bidragit  till  att  skapa  en  dualistisk  syn  på  kvinnor  och  mäns 
företagande,  trots att  likheten mellan kvinnor och mäns  företagande är större än 
olikheterna mellan  dem.  Trots  likheterna menar  Sundin  (2002)  att  det  finns  en 
tydlig skillnad mellan kvinnor och mäns företagande i val av bransch, storlek och 
omsättning.  

Även  om  kvinnor  och mäns  företagande  liknar  varandra  på  flera  sätt  än  vad  de 
skiljer  sig  åt  (Ahl,  2002;  Sundin,  2002)  uppmärksammar  forskning  skillnaderna 
mellan  dem,  till  och  med  när  det  inte  finns  någon  faktiskt  skillnad  (Ahl,  2002). 
Likväl  finns det  stora  skillnader  i  Sverige mellan män och  kvinnors  företagande. 
Till  exempel är  Sverige är ett av de  länder  i Europa där kvinnligt  företagande är 
lägst, andelen  företagande bland sysselsatta kvinnor är  fem procent  jämfört med 
sysselsatta män,  där  fjorton  procent  är  företagare  (Sabuni  &  Reinfeldt,  2008:7). 
Vidare  liknar  den  vertikala  och  horisontella  könssegregeringen  bland  företagare 
den  bland  anställda.  Inom  båda  arbetsmarknaderna  är  kvinnors  och  mäns 
sysselsättning  uppdelade  inom  och  mellan  olika  sektorer  och  branscher 
(Tillväxtverket, 2009; Hedberg & Pettersson 2006). Företagande inom restaurang 
på  finkrogar  och  kock‐  och  krögaryrket  är  ett  exempel  på  företagande  med 
övervägande andel män. Av de kockar och matskribenter jag har intervjuat kunde 
ingen nämna en kvinnlig krögare som driver en finkrog i Stockholm3.  

                                                 
1  En guidebok som ges ut av däcktillverkaren Michelin varje år, där de bland annat recenserar 
restauranger och tilldelar dem stjärnor. En restaurang kan få en, två eller tre stjärnor.  
2 Betraktas som ett världsmästerskap i matlagning, med tävlingar vartannat år. Startade i Frankrike 1987 
(www.bocusedor.com). 
3  En del nämnde Malin Söderström som driver Moderna muséet. Restaurangen har förvisso höga 
ambitioner med maten och bra råvaror, men den är ej öppen kvällstid och har ej bordservering. De jag 
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Forskning  med  utgångspunkt  att  kartlägga  och  förklara  typiskt  manligt 
entreprenörskap  har  en marginell  plats  inom  etablerad  forskning4.  Hur  ’typiskt’ 
manligt entreprenörskap skiljer sig  från  ’vanligt’ entreprenörskap är därför svårt 
att  veta.  I  avhandling  Maskuliniteter  –  Klusterpolitik  och  ekonomisk‐geografiska 
diskurser i blickfånget  (2006)  granskar  Saarinen  offentliga  policydokument  kring 
klusterpolitik. Hennes slutsats är att  föreställningar kring maskuliniteter har stor 
betydelse  för utformningen av satsningarna. Att regeringen väljer att satsa på en 
vis  form  av  entreprenörskap,  kreativt entreprenörskap, kan  således  spela  roll  för 
vilka som blir entreprenörer.  

Stockholms län utmärker sig mot övriga län med flest antal företagare i förhållande 
till befolkningsmängd och Stockholm är det  län  i Sverige med  jämnast  fördelning 
mellan  kvinnliga  och  manliga  förtagare  (Tillväxtverket,  2009:12).  Vidare  är 
Stockholm den stad i Sverige med flest tilldelade Michelinstjärnor, vilket indikerar 
att  de  finns  många  finkrogar  här.  En  logisk  slutsats  vore  därför  att 
representationen  mellan  kvinnliga  och  manliga  krögare/kockar  på  Stockholms 
finkrogar  vore  någorlunda  jämlika.  Dock  är  en  övervägande  del  av  krögare  och 
kockar inom finkrogar män (Lundqvist, 2006:71). Det tycks finnas en kultur inom 
kockyrket  där  ”män  väljer  män”,  så  kallad  homosocialitet  (Jonsson,  Nygren, 
Pipping  Ekström,  2006:20).  Det  finns  en  syn  på  krögaren  och  kocken  som  en 
’hjälte’,  vilket  märks  bland  annat  genom  att  krögaren  hyllas  i  diverse  media. 
Homosociala strukturer  innebär att män orienterar sig till män, då detta ses som 
mer  lönsamt  eftersom  män  tenderar  till  att  ha  större  maktresurser  (Fogelberg 
Eriksson, 2005:43). 

Forskning kring  entreprenörskap har normaliserat  bilden  av  entreprenören  som 
en man. Enligt Ahl är bilden av entreprenören, den manliga liksom den kvinnliga, 
socialt konstruerad. Innebörden och värdet av kreativa näringar, entreprenör och 
krögare/kockar  är  beroende  av  diskurser  om dem.  Entreprenörskap,  kreativitet, 
kreativt  entreprenörskap,  krögare/kockar  kommer  att  vara  centrala  begrepp  i 
uppsatsen. Utgångspunkten i uppsatsen är att betydelsen av begreppen är sociala 
konstruktioner  beroende  av  diskursen  om  dem.  Begreppens  betydelse  har 
förändrats  över  tid,  en  del  snabbare  än  andra.  Homosocialitet  är  en  form  av 
process  som  återfinns  i  samhället,  denna  process  är  beroende  av  strukturer  i 
samhället, till exempel vad entreprenörskap och kreativitet sammankopplas med. 

Samhället,  genom  forskning,  politiska mål  och media,  fortsätter  i  sin  diskurs  att 
leva upp till och skapa en bild av företagaren som man. Vidare är hjältebilden av 
kocken vi har  idag en social konstruktion, skapad över  tid, av bland annat media 
och  diverse  olika  tävlingar  i  matlagning.  För  att  exemplifiera  medias  del  i 
skapandet av kocken som hjälte kommer en diskursanalys göras på de nominerade 
och vinnarna av Gulddraken (Dagens Nyheters restaurangpris), från införande av 

                                                                                                                                               
intervjua påpekade själva att de ser Moderna muséets restaurang som en restaurangverksamhet, inte en 
finkrog.     
4 Vid en sökning på artiklar skrivna mellan år 2000 och år 2012 på Web of Knowledge, 2012-04-10, med 
nyckelorden ’entrepreneur’ kombinerat med ’men’ eller ’masculin*’ fann jag endast artiklar där mannen 
eller maskulinitet fungerade i motsats till kvinnors entreprenörskap.  
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priset  2001  fram  tills  i  dag.  För  att  finna  en  förklaring  till  könsmaktsordningen 
inom finkrogar kommer socialkonstruktivistiska och könsteoretiska perspektiv att 
användas i denna uppsats.  

Uppsatsen  avser  undersöka  hur  diskursen  av  krögaren  och  kocken  som  hjälte  i 
media  samverkar  med  homosociala  strukturer  och  hur  denna  upprätthålls.  Min 
uppfattning  är  att  akademisk  forskning  och  akademiska  koncept  påverkar  hur 
politik  bedrivs  och  hur  politiska  policydokument  utformas.  Floridas  bok  Den 
kreativa klassen är ett exempel på detta. Uppsatsen vill bidra till en ökad förståelse 
för hur normer som utgår från maskuliniteter skapas, till exempel antagandet om 
entreprenören som en man. Genom att påvisa att manligheter är normen i många 
miljöer i vårt samhälle, inom akademin och politiken, kan normen ifrågasättas och 
brytas. Akademiskt kan det bidra till att uppmärksamma hur normer och idéen om 
kvinnan som ’det andra könet’ och ’den andra’ skapas och hur forskaren är en del 
av detta skapande. 

1.1 Syfte 
Uppsatsens  syfte  är  att  påvisa  hur  genusordningen  inom  vissa  typer  av 
företagande,  så kallat kreativt entreprenörskap  i denna studie exemplifierat med 
krögaren och kocken, upprätthålls genom homosocialitet. Studien vill  inte enbart 
undersöka  hur  homosocialitet  upprätthålls  inom  entreprenörskap,  utan  även 
förstå hur företagande (praktiken) och maskuliniteter är sammanflätade på ett sätt 
som  ofta  är  obestridda  eller  antas  vara  det  ’normala’.  Genom  att  detta  inte 
ifrågasätts  fortsätter  mannen  att  vara  normen  i  samhället  vilket  kan  hindra 
(regeringens mål att öka antalet) kvinnliga företagare.  

För  att  nå  mitt  syfte  kommer  jag  använda  mig  av  följande  frågeställning:  
Hur  upprättshålls  genusordningen  inom  företagande  på  Stockholms  finkrogar 
genom homosocialitet?  

För att svara på denna övergripande fråga kommer jag besvara två delfrågor: 

 På  vilket  sätt  bidrar media,  exemplifierat  av  Gulddraken,  till  homosociala 
processer? 

 Hur tolkar krögarna och journalisterna genusordningen på finkrogarna?  

1.2 T illvägagångsätt 
Det  empiriska materialet  består  av  två  delar,  en  del med  tryckt material  och  en 
annan med  intervjuer. Det  tryckta materialet består av  tidningsartiklar  i DN  från 
alla  Gulddraken  nominerade  restauranger  i  Lyx/krog  kategorin  sedan  priset 
instiftades  (2001).  Den  andra  delen  av  det  empiriska  materialet  består  av  fem 
intervjuer  gjorda med  sex personer5,  tre med krögare  på  krogar  nominerade  till 
Gulddraken  samt  två  journalister  med  stor  erfarenhet  inom  mat  journalistik. 
metod 

                                                 
5 Vid en av intervjuerna närvarade två krögare. 
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I uppsatsen kommer diskursanalys användas för att undersöka bilden av krögaren 
och  kocken  i media.  För  att  komplettera mediediskursen  kommer  intervjuer  att 
användas,  tre  intervjuer  med  krögare  och  kockar  och  två  med  journalister. 
Metoden kommer att presenteras utförligare i kapitel 2. 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer  inte  undersöka hur  krögare/kockar bedriver  sin  verksamhet 
(hur många timmar de arbetar, hur deras arbetsdag ser ut, vilka arbetsuppgifter de 
har)  eller  hur  de  gått  tillväga  när  de  öppnade  krogen  (hur  de  finansierade 
verksamheten,  val  av  lokal,  delägare  med  mera).  Dessa  praktiker  är  visserligen 
viktiga  för  att  förstå  processerna  bakom  entreprenörskapet  och  varför  det 
fungerar  som  det  gör,  men  intresset  för  studien  ligger  främst  på  homosociala 
processers samverkan med diskursen om kreativt entreprenörskap.  

1.3.1 G eografisk avgränsning 
Valet  av  Stockholm  som  studieplats  är  även  en praktisk  fråga.  Stockholm är  den 
stad i Sverige med flest  finkrogar, det  län med flest antal företagare i  förhållande 
till  befolkningsmängd  och  det  län  i  Sverige  med  jämnast  fördelning  mellan 
kvinnliga och manliga förtagare (Tillväxtverket 2009:12).  

Finkrogar utgör en liten del av alla restauranger i Stockholm. Dock spelar finkrogar 
en central roll i att sätta standaren för hela branschen genom att vara trendsättare, 
skapa  förväntningar  och  sätta  ribban  för  kvalitetsnivån  (Ehrmann,  Meiseberg  & 
Ritz 2009).  

1.4 Definitioner 
Begreppen företagande, entreprenörskap och kreativa näringar kan användas och 
förstås  på  olika  sätt.  Nedan  förklaras  hur  begreppen  kommer  att  användas  och 
förstås  i uppsatsen. Här beskrivs även definitionen av krögare och kock. Därefter 
följer  en  begreppsutredning  kring  benämningar  av  restauranger  i  det  övre 
segmentet, så som gourmetrestaurang, lyxkrog etc. 

1.4.1 Företagande och entreprenörskap 
Företagande  och  entreprenörskap  används  ofta  synonymt  i  policydokument, 
akademiska texter och populärvetenskapliga texter. Den dominerande definitionen 
av  entreprenörskap  inom  ekonomisk  geografi  är  enligt  Stam  (2009:492),  då  en 
eller  flera  individer startar en ny verksamhet. Entreprenörskap som begrepp har 
alltid haft samma betydelse enligt Fayolle, Kyrö & Ulijn (2005:3). De refererar till 
Barreto, 1989; Cason, 1982; Wilken, 1979 i sin beskrivning av entreprenörskap:  

“F irst, entrepreneurship referred to extraordinary human beings who, with 
freedom and responsibility for their own life, through their own efforts and 
thinking, and by recognizing opportunities and exploiting them, created 
something new, which in turn generated economic progress.” 

Dessa egenskaper har sedan på olika sätt kombinerats och applicerats på forskning 
om småföretag och organisationer.  
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Hedbergs och Pettersons  (2006)  litteraturöversikt ger dock en mer komplex  syn 
på gränsdragandet mellan  företagare och entreprenör.  Innovation, nya  idéer och 
nya kombinationer av existerande idéer som förverkligas kan sägas identifiera en 
entreprenör, samtidigt kan det vara svårt att dra en gräns på när något upphör att 
vara nytt för att övergå till att bli att ’företaga’.  

I  centrum  för  denna  studie  kommer  den  företagande  finkrogskocken  att  stå. 
Krögare på finkrogar behöver ofta vara innovativa och förnya verksamheten för att 
den  ska  överleva  och  passar  därför  in  under  kategorin  entreprenörer.  Krögaren 
kommer att definieras i egenskap av entreprenör. När det talas om verksamheten 
(restaurangen eller krogen) kommer företag att användas.  

1.4.2 K reativa näringar  
Kreativa  näringar  har  av  den,  under  uppsatsens  skrivande,  sittande  regeringen 
identifierats  som  näringar  inom  bland  annat  musik,  mat,  mode  och  ”gaming” 
(Utrikesdepartementet, 2012). Entreprenören som stark och lyckad företagare på 
nischade  marknader  lyfts  fram  av  regeringen.  Alltifrån  modeskapare,  musiker, 
dataspelstillverkare,  krögare  och  filmskapare  hyllas  och  har  till  och  med  av 
regeringen  tilldelats  en Främjandekalender,  där  olika  branscher  tilldelas  en  egen 
månad. Mars månad 2012 var till exempel ”matmånad”. Gemensamt för företagare, 
framlyfta  i  Främjandekalendern,  men  även  i  mediala  sammanhang,  är  att  de 
fungerar  som  representanter  för  den  svenska  kulturen,  både  inom  och  utanför 
Sverige.  

Företagaren har blivit en kulturbärare och entreprenören en symbol. Detta är dock 
inget  nytt.  I  antologin  Företagaren  som  Kulturbärare  (Nilsson  &  Åberg  2007) 
behandlas  ämnet  ur  olika  vinklar  och  aspekter.  En  historisk  återblick  visar  hur 
entreprenören har fått bära rollen som både en enskild individuellt driven person, 
till  en  person  som  skapar  arbete  och  välstånd  i  samhället  och  sätter  Sverige  på 
kartan.   Sharon Zukin (1995) uppmärksammade i boken The Cultures of Cities hur 
kultur  kommit  att  bli  en  mer  avgörande  faktor  i  politikers  urbana 
planeringsutveckling.  Kultur,  så  som  konst,  restauranger,  mode,  musik,  har  en 
framträdande  ekonomisk  betydelse  i  städer  och  fungerar  som  en  bas  för 
turistnäringen.  Städer  satsar  på  kultur  i  en  strävan  att  locka  till  sig  turister  och 
finansiella  investeringar (Zukin, 1995:2). Kultur och kreativitet kan sägas ha stor 
ekonomisk betydelse för städer och deras ekonomiska utveckling.  

1.4.3 K rögaren och kocken – vad är vad? 
Kocken  är  den  som  lagar  maten  på  restaurangen,  vilket  kan  tyckas  självklart. 
Ibland övergår kocken emellertid  till  att bli krögare, krögaren är den som driver 
restaurangen och ofta äger krögaren restaurangen, ibland tillsammans med andra. 
Det är när kocken driver sin restaurang i rollen som krögare som kocken även blir 
en  entreprenör.  Det  är  inte  nödvändigt  att  vara  kock  för  att  vara  krögare  och 
entreprenör. De personer jag intervjuat på restauranger är alla krögare. Alla utom 
en är även kock.  
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1.4.4 Gourmetrestaurang, lyxkrog, st järnkrog – kärt barn har många 
namn 

Restaurangerna  i  det  övre  segmentet  kan  benämnas  på  olika  sätt,  beroende  på 
vilken restaurang som omnämns, i vilket sammanhang och av vem. I det empiriska 
materialet  har  jag  bland  annat  stött  på:  förstaklassrestauranger,  stjärnkrog, 
finkrog,  gourmetrestaurang,  lyxrestaurang  och  lyxkrog.  Vid  min  kontakt  med 
krögare har flera reagerat på ordet ’lyxkrog’6. De kände sig inte bekväma med den 
benämningen. I studien kan olika benämningar förekomma, beroende på om det är 
ett citat eller inte. Jag kommer att använda mig av ’finkrog’. 

Användandet  av  begreppet  finkrog  är  dock  inte  helt  okomplicerat,  det  går 
egentligen inte att säga vad som gör en restaurang till en finkrog eller inte. Jag har i 
valet  av  krögare  för  intervjuer  utgått  från  de  restauranger  nominerade  till 
Gulddraken i kategori Bästa krog gourmet/lyx.  

Det är inte bara begreppet finkrog som är komplicerat att benämna. Restauranger i 
sig kan också vara svåra att kategorisera eller sätta i fack då restauranger  inte är 
statiska. Restaurangerna byter ibland både ägare och koncept. I intervjun med Elin 
Peters  problematiserade  hon  uppdelningen  av  kategorier  för  Gulddrake 
nomineringarna. Enligt henne kan en krog där notan  utan  svårigheter  kan gå på 
några  tusenlappar  ändå  kännas  väldigt  avslappnad  och  oformell  i  sin  stil.  På 
samma  sätt  kan  en  väldigt  formell  restaurang  med  sexrättersmeny  och  fina 
uppläggningar vara förhållandevis billig. Vad som ska räknas som fint/lyx eller inte 
är därför svårt att avgöra. Något som spelar in är hur andra och även media ser på 
och representerar restaurangen. Är krogen omskriven, trendig och välbesökt av ett 
visst  klientel,  som  kan  och  prioriterar  att  betala  för  sig,  är  chansen  stor  att  den 
även ses som en finkrog. 

1.5 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen  är  strukturerad  på  följande  sätt:  En  introduktion  till  ämnet  och 
uppsatsen  har  först  getts  i  detta  kapitel,  följt  av  Syfte,  Tillvägagångssätt, 
Avgränsningar och Definitioner.  

I  nästa  kapitel,  Metod,  motiveras  val  av  metod.  En  introduktion  till  vald 
analysmetod ges och hur den relaterar till diskursen om hur entreprenörskap och 
kreativitet  samverkar  med  homosocialitet.  Dessutom  presenteras  det  empiriska 
materialet och urval av intervjudeltagare.  

Sedan följer kapitel Teoretisk bakgrund, där den akademiska och politiska bilden 
av  entreprenörskap  presenteras  följt  av  Floridas  teori  om  den  kreativa  klassen. 
Båda  delarna  binds  samman  i  synen  på  kreativt  entreprenörskap  gestaltat  i 
krögaren och finkrogen. Efter det ges en klargörande till begreppet homosocialitet 
och hur det relaterar till metod, teori och studien i kapitel fyra, Homosocialitet och 
könsstrukturer.  

                                                 
6 Jag använde inledningsvis ”lyxkrog” när jag kontaktade krögarna för intervju, på grund av att DN 
använder denna benämning i sin kategorisering av restauranger. 
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Därefter  följer  kapitel  fem,  Kreativit  entreprenörskap  och  homosocialitet  på 
Stockholms  finkrogar,  där  en  analys  av  artiklarna  i  DN  och  intervjuerna  görs.  I 
analysen  påvisas  hur  diskursen  om  entreprenören  och  kreativitet  bidrar  till  och 
samverkar  med  homosociala  processer.  Slutligen  avslutas  uppsatsen  i  kapitlet 
Slutsatser med reflektioner kring kreativt entreprenörskap. 
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2 M E T O D 
I det här kapitlet kommer valet av metod att presenteras och motiveras. Först ges 
en  överblick  av  kritisk  diskursanalys  och  social  konstruktion  ur  en  feministisk 
synvinkel. Därefter presenteras det empiriska materialet och  insamlandet av det. 
Följt av en reflektion över etiska frågor i relation till empirin. Slutligen motiveras 
den geografiskaplatsen för studien.  

2.1 K ritisk diskursanalys och social konstruktion    
Det  finns  flera  olika  inriktningar  inom  diskursanalys,  men  nästan  alla  diskurs 
analytiska inriktningar förhåller sig till Foucault på något sätt i sitt arbete (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2010). Genom utvecklandet av teori och begrepp, men även 
genomförandet av en rad empiriska arbeten, ses Foucault som den som på allvar 
satte igång diskursanalysen. Foucault är socialkonstruktionist. Winther Jørgensen 
och  Phillips  beskriver  Foucault  syn  på  följande  sätt,  ”Sanningen  är  en  diskursiv 
konstruktion  och  olika  kunskapsregimer  anger  vad  som  är  sant  och  vad  som  är 
falskt.”  (Winther  Jørgensen  &  Phillips,  2010:19).  En  begränsning  i  Foucaults 
diskursanalys  är  att han  tenderar  till  att  uppfatta bara  en kunskapsregim  i  varje 
historisk period. 

Norman  Fairclough  är  en  diskursanalytiker  som  likt många  andra  inspirerats  av 
Foucault i sitt arbete. Fairclough är en av grundarna till kritisk‐diskursanalys och 
är enligt Winther Jørgensen och Phillips (2010) den som har den mest utvecklade 
teorin och metoden för forskning inom fältet för kritisk diskursanalys. En distinkt 
skillnad mellan Faircloughs och Foucault sätt att se på diskurser är att Fairclough 
anser  att  det  finns  flera diskursordningar  samtidigt medan Foucault  föredrar  att 
söka efter en diskurs eller kunskapsregim. Diskusordningar är en grupp diskurser 
”som  opererar  på  samma  sociala  område  –  både  i  konflikt  och  i  samklang med 
varandra”  (Winther  Jørgensen  &  Phillips,  2010:65).  I  uppsatsen  kommer 
Fairclough  kritiska‐diskursanalys  att  fungera  som  en  ansats  för  analysen 
tillsammans med socialkonstruktivismen.  

Fairclough  använder  begreppet  diskurs  på  två  olika  sätt. Winther  Jørgensen  och 
Phillips  (2010:72)  tolkar  det  dels  som  att  Fairclough  definierar  det  abstrakta 
bruket av substantivet diskurs. Ett exempel på hur han gör detta är genom att säga 
att  ”diskurs är både konstituerande och konstituerad.” Här  kan  begreppet  förstås 
som ett mer generellt begrepp. Fairclough definierar även diskurs som substantiv 
med bestämd artikel. En diskurs blir då bestämd och mer specifik, och en diskurs 
kan skiljas från en annan diskurs. Som i den här uppsatsen, där entreprenörskaps 
diskursen och kreativitets diskursen kommer att användas.  

Enligt Winther  Jørgensen  och Phillips  (2011:76)  är  ”det  centrala målet med den 
kritiska  diskursanalysen  att  kartlägga  förbindelsen  mellan  språkbruk  och  social 
praktik”. Centralt  i Faircloughs kritiska diskursanalysteori är ”föreställningen om 
att  diskurs  är  både  konstituerande  och  konstituerad”  (Winther  Jørgensen  & 
Phillips,  2010:72).  Diskurs  förklaras  av  Fairclough  (2004:223)  som  att:  ”Sociala 
strukturer definierar vad som är potentiellt, sociala händelser vad som faktiskt är, 
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och relationen mellan det potentiella och det faktiska förmedlas av social praktik” 
(min  översättning).  Diskurs  är  en  form  av  social  praktik,  den  förändrar  och 
reproducerar  sociala  identiteter,  kunskap  och  sociala  relationer,  samt  även 
maktrelationer,  som  samverkar  med  andra  sociala  praktiker.  Relationen  mellan 
vad som är möjligt och vad som faktiskt sker är komplext. Social praktik förklaras 
av Fairclough som ordningen av diskurser.  

Enligt Fairclough är textanalys inte tillräcklig utan det behövs ett tvärvetenskapligt 
perspektiv,  där  textanalys  kombineras  med  social  analys,  för  att  åskådliggöra 
sambandet  mellan  texterna  och  de  kulturella  och  de  samhälleliga  processerna 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2010). 

Sammanfattningsvis kan diskurs klargöras på följande sätt (Fairclough 2004): 

 Sociala strukturer (språket)  
 Sociala relationer (ordningar av diskurser) 
 Sociala praktiker (text) 

Uppsatsen  utgår  ifrån  en  förförståelse  av  vilka  de  dominerande  diskurserna  om 
hur krögarverksamheten i Sverige är, och i synnerhet i Stockholm, och hur de ter 
sig. Inom dessa diskurser, vilket berördes i problemdiskussionen och förtydligas i 
kapitel Teoretisk bakgrund, presenteras krögarverksamhet som något manligt och 
maskulint. Syftet med att göra en kritisk diskursanalys baserat på empirin av både 
data bestående av tidningsartiklar i kombination med intervjuer är att få en större 
förståelse  för  processerna mellan  dem,  hur  den  tryckta  diskursen  påverkar  den 
praktiska diskursen och tvärt om. Den centrala fråga är hur lokala och individuella 
diskurser  tar  form. Vilka  teman återkommer  i de  intervjuades  berättelser? Finns 
det  eventuella  ”mot/eller  avvikande  diskurser”?  Vad  exkluderas?  Hur  är  detta 
element i homosociala processer?  

Hur vi talar om saker påverkar hur vi uppfattar dem, genom texter (det som sägs, 
är  skrivet,  bilder  och  representationer)  skapar  vi  oss  själva  och  andra  (Frejes & 
Thornberg,  2009:81).  Relationen  mellan  texter  (tecknet)  och  vad  tecknet 
representerar  (det  betecknade)  är  föränderlig.  Diskursen  kring  kocken  är  ett 
exempel på en diskurs som förändrats över tid: Kring 60‐talet i Stockholm kunde 
sannolikt  få gäster namnet på krögaren eller kocken på restaurangen de gick på. 
Ännu mindre visste  gästen hur kocken  såg ut. Kocken var  förvisad  till  köket och 
ibland fick kocken inte ens lägga upp maten på tallriken eller göra det avslutande 
momentet på maten som gästen serverades.  I dag  finns många välkända krögare 
och kockar och det är inte ovanligt att gästen och andra vet vem kocken är, hur han 
ser ut och vad han heter. Jamie Oliver och Gordon Ramsey är stora internationella 
krögare, kockar och stjärnor, men även på nationell nivå har krögare och kockar 
som Mathias Dahlgren och Melker Andersson fått stjärnglans. Kockens roll har gått 
från att vara anonym till att bli hjälteförklarad (Kedevik, 2009). Det bör tillägas att 
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det  finns  kända  kvinnliga  TV‐kockar,  till  exempel  Leyla  Lindholm7 och  Tina 
Nordstöm8, dock driver inte dessa kvinnor sina egna krogar.  

Studiens  syfte  (att  förstå  hur  entreprenörskap  och  homosocialitet  är 
sammanflätade)  kommer  genom  en  diskursiv  praktik  av  mediebilden  om 
krögare/kockar  och  intervjuer  med  kockar  (texten)  sättas  i  samband  med 
entreprenörskapsteori ur ett genusperspektiv (social praktik).  

Nedan presenteras social konstruktion och poststrukturalistisk feminism och hur 
det relaterar till diskurs. Det finns inte en form av socialkonstruktivism och det är 
svårt  att  ge  en  definition.  Enligt  Fogelberg  Eriksson  (2005:20)  finns  det  dock 
gemensamma  utgångspunkter  för  dem;  ”En  uppmärksamhet  på  det  lokala, 
kulturella, historiska och språkliga sammanhang där människor befinner sig [...]”. 
Kunskap  skapas  och  upprätthålls  genom  sociala  processer.  Vidare  kan  social 
konstruktion  innefatta  både  process  och  produkt.  Fogelberg  Eriksson  (2005:21) 
beskriver det  som  ”ett  socialt  samspel och meningsskapande  som sker  i  relation 
till en viss  företeelse eller aspekt, dels en produkt av denna process”. Det sociala 
samspelet, processen, mellan människor betyder inte att det skapas någonting nytt 
hela tiden, oftast handlar det om att mening reproduceras. Media är ett exempel på 
hur mening  reproduceras,  i  diskursen  beskriven  ovan  om  krögaren  och  kocken, 
fungerar  media  som  en  del  i  att  reproducera  bilden  av  kocken  som  hjälte.  På 
samma  gång  är  det  betydelsefullt  att  påpeka  samspelet  mellan  process  och 
produkt, inte allt som sägs eller skrivs är reproduktion, media till exempel är också 
en del i att skapa nya konstruktioner. 

Poststrukturalistisk  feminism  ifrågasätter  en  statisk  och  dualistisk  syn  på 
kvinna/man  och  kvinnligt/manligt.  Istället  ses  de  som  ostabila  och  tvetydiga, 
föränderliga  över  tid  och  platsbundna  (Fogelberg  Eriksson,  2005:23).  Fogelberg 
Eriksson refererar till West och Zimmermanns artikel Doing Gender, där de menar 
att  ”genus  skapas  i  en  social,  interaktionistisk  praxis”  (2005:27).  Genus  är  inte 
något  inneboende  hos  varje  människa,  utan  genus  görs  och  skapas  hela  livet  i 
socialisationsprocesser  och  genom  interaktioner.  Kvinnligt  och  manligt  kan  ses 
som  sätt  att  uppträda  eller  ”spela”.  Denna  ”performativitet”  bör,  enligt  Butler 
(1993), inte ses som ett övervägt eller enskilt individuellt handlande, utan som en 
effekt  av  diskursen,  ett  upprepande  och  handlande  av  den  pågående  diskursens 
innehåll.  

2.1.1 Användandet av k ritisk diskursanalys    
De  tidningsartiklar  som  används  i  uppsatsen  sträcker  sig  över  en  tolvårsperiod 
vilket  gör  det  möjligt  att  se  en  eventuell  förändring  över  tid  i  diskursen.  
Intervjuerna  med  krögarna  ger  deras  bild  av  verkligheten  och  en  möjlighet  till 
kontroll  i hur homosocialitet  fungerar  i praktiken och  intervjuerna  fungerar som 
ett komplement till tidningsartiklarna och skapar både bredd och djup i studien. 

Analysramen  för  bearbetningen  av materialet  kommer  att  utgå  från  Faircloughs 
tredimensionella modell där text, diskursiv praktik och social praktik dras in i en 
                                                 
7 Känd från bland annat Leila Bakar som sänds på TV4. 
8 Känd från bland annat programmet Mat som sändes i SVT i sju säsonger.  
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konkret  diskursanalys  (Winther  Jørgensen  &  Phillips,  2010:74).  I  analysen  av 
diskursiv  praktik  tas  hänsyn  till  både  hur  textförfattaren  använder  sig  av  redan 
existerande diskurser och hur textmottagaren använder och tolkar diskursen.  

Vid  användandet  av  diskursanalys  går  det  inte  att  separera  metoden  från 
metodologin,  då  de  är  sammanlänkade  och  beroende  av  varandra.  Formen  av 
metodologi  påverkar  typen  av  metod  och  vise  versa  (Alvesson  &  Kärreman, 
2007:1266).  Analysen  av  det  empiriska  materialet  pågick  löpande  under 
uppsatsprocessen  då  diskursanalysen  drar  fördel  av  detta.  Materialet  studeras 
fortlöpande ur olika infallsvinklar beroende på teori.  

2.2 Empiri 
Empirin  består  av  1)  artiklar  i  Dagens  Nyheter  (DN)  där  de  nominerade  och 
vinnarna  från  Gulddraken  presenteras.  Gulddraken  är  DN:s  restaurangpris. 
Artiklarna sträcker sig från 2001 fram till 2012. Samt av 2) intervjuer genomförda 
med  fyra krögare och  två matjournalister. En översikt av hur empirin  samlats  in 
och vilka de intervjuade är presenteras nedan. 

2.2.1 T idningsartiklar från Dagens Nyheter 
En  omfattande  del  av  studien  består  av  en  diskursanalys  på  publicerat material, 
främst  av  artiklar  med  koppling  till  DN:s  nominerade  samt  vinnare  av 
Gulddrakepriset. Priset har delats ut sedan 2001. För att  ta del av detta material 
har  jag  uppsökt  Kungliga  Bibliotekets  tidningsarkiv.  DN‐artiklarna  ligger  på 
mikrofilmsband,  där  cirka  en  vecka  får  plats  på  varje  band.  För  att  hitta  rätta 
datumet  har  jag  sökt  på DN  hemsida  för  att  se  ungefär  vilken  tid  på  året  priset 
delats  ut  respektive  år.  Denna  metod  fungerade  för  ungefär  hälften  av 
nomineringarna.  Resterande  år  letade  jag  igenom  flera  band  för  att  hitta  rätt. 
Därefter  har  jag  sökt  igenom mikrofilmsbanden med  rätt  datumspann.  Efter  att 
varje  artikel  lokaliserats  kopierades  denna  i  Kungliga  Bibliotekets  mikrofilms 
kopiator. Sökandet efter och framtagandet av artiklar tog mig ungefär en vecka. 

Tidningsartiklarna från Dagens Nyheter togs fram i början av uppsatsprocessen för 
att  få  en  insyn  i  dess  användbarhet.  Samtliga  artiklar  utom  två  togs  fram  via 
Kungliga Bibliotekets arkiv. Två artiklar, de för 2012, togs fram via DN:s 90‐dagars 
elektroniska arkiv, tillgängligt för mig som prenumerant.  

I Gulddraken artiklarna från DN återspeglas en medvetenhet om att de med sin text 
påverkar den sociala praktiken vilket jag har tolkat sammanfaller med vad Fairclough 
kallar den sociala värden. Följande citat är ett exempel på hur de tar sig i uttryck: 

”Trycket på de nominerade krogarna blir ofta hårt. Många har inte haft så stor publik 
tidigare men kan efter en Gulddrake vara belägen en tid framöver. Maten kan ta slut, 
disken svämma över, servitriserna svimma och kockarna bli varmrökta. Ett tips är at 
vänta till det värsta kaoset lagt sig.” 
(DN På Stan 6 juni 2003, s 7) 

Det  finns  en medvetenhet  om ett  samspel med  läsaren och  restaurangerna, men 
det yttras  inget om att  ta ansvar  för detta samspel. Samspelet de refererar  till är 
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hur människor beter sig i förhållande till restaurangerna, inte hur texten påverka 
läsaren  på  ett  djupare  plan  i  sammanhanget  av  att  vara  reproducerande  eller 
producerande av diskurs. 

2.2.2 Intervjuer – urval och kontakt 
I  studien  görs  fem  semistrukturerade  intervjuer  med  sex  personer9.  Forskning 
gjord med semistrukturerade intervjuerna utgår från en frågemall men möjlighet 
finns  för  kompletterade  frågor  (Byrman  and  Bell,  2007).  Intervjuerna  i  studien 
utgick från en frågemall (se Appendix 1), men ibland ställdes inte alla frågor då de 
intervjuade själva kom in på ämnet. Intervjuerna har olika syften och skiljer sig åt i 
karaktär.  Fyra  av  de  intervjuade  är  krögare  och/eller  kockar  (för  ytterligare 
information,  se  kapitel  7,  Förstahandskällor).  De  två  andra  intervjuade  är  inte 
krögare,  kockar  eller  verksamma  inom  restaurang,  men  är  två  journalister  väl 
insatta i ämnet och har god insyn i branschen. Den ena är Elin Peters, matskribent 
på  DN.  Den  andra  är  Inger  Grimlund,  författare  och  journalist  samt  en  av 
grundarna av tidningen Gourmet. De intervjuade krögarna och kockarna kommer 
att  refereras  till  Krögare  1,  Krögare  2  och Krögare  3A  och  3B då  de  har  utlovas 
anonymitet.  Journalisterna  kommer  att  refereras  till  med  sina  namn.  En  mer 
detaljerad presentation av de intervjuade ges i avsnitt 7.1. 

Urvalet av krögare och kockar är baserat på de restauranger som vunnit eller blivit 
nominerade till Gulddraken i kategori Gourmet/Lyxklassen och som fortfarande är 
verksamma,  totalt  tio  stycken.  Första  kontakten med  de  utvalda  restaurangerna 
togs  via  mail.  Ett  standardiserat  välkomstmail  skickades  där  orsaken  till  att  de 
kontaktats  motiveras,  tillsammans  med  en  bifogad  projektbeskrivning  med  en 
förklaring av studien. Orsaken till att de primärt kontaktades via mail och inte per 
telefon är att mottagaren kan  läsa  informationen  i  lugn och ro,  samt att studiens 
syfte är lättare att förklara i ett brev än över telefon.   Två av de tio tillfrågade gav 
svar  inom ett  dygn. Det  ena  svaret  var  nekande  och det  andra  jakande.  Efter  en 
vecka  kontaktade  jag  två  av  de  tillfrågade  som  ej  svarat.  Ena  restaurangen 
kontaktades per telefon under dagtid. Motivet till detta var restaurangens storlek, 
då den är liten ansåg jag att möjligheten var stor att nå krögaren direkt per telefon. 
Till  skillnad  från  den  andra  restaurangen  vars  storlek  eventuellt  gjort  att  mitt 
första mail  inte nått  fram till rätt person, därför skickades ytterligare ett  till mail 
där jag mer specifikt uttryckte att det riktade sig till restaurangens krögare.  

En sammansättning av kontaktinformation av de utvalda restaurangerna gjordes i 
Excel för att få en översikt av när och hur de kontaktats, om och vad de svarat och 
ifall  intervjuer  genomförts  och  i  så  fall  var  och  när.  Urvalet  av  återkontaktade 
krögare gjordes utefter storlek på företaget. Den första jakande restaurangen har 
cirka  50  heltidsanställda.  För  att  få  en  spridning  av  driftstorlek  på  restauranger 
kontaktades en mindre verksamhet och en större. De båda tillfrågade tackade ja till 
att delta i studien.  

Intentionen har  inte  varit  att  explicit  intervjua  samtliga krögare  och kockar  som 
kontaktats. Syftet med dessa intervjuer har varit att ge en bild av hur krögarrollen 

                                                 
9 I en av intervjuerna ingick två personer.  
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fungerar. De kontaktade som  inte svarade på  första mailet och som därefter  inte 
blev kontaktade igen blir därför ett medvetet och naturligt bortfall i studien. 

Av de intervjuade krögare och kockar har samtliga varit män, vilket kunde ha varit 
ett medvetet val, då studien undersöker hur homosociala processer fungerar. Den 
egentliga förklaringen till att det blivit så är dock att det varit det enda möjliga, då 
det i praktiken inte finns några kvinnliga krögare som nominerats till Gulddraken i 
kategori Gourmet/Lyxklassen allt sedan priset instiftades.  

De  två  journalisterna  som  intervjuades,  Elin  Peters,  matskribent  och  mat‐  och 
krogredaktör på DN, och Inger Grimlund, som bland annat varit med och grundat 
tidningen Gourmet 1979 och  gjort  böcker  om  flera  av  vinnarna  till Årets  kock10, 
har båda lång erfarenhet av restaurangbranschen utan att vara verksamma den. De 
har valts för deras goda insyn och långa erfarenhet av att recensera restauranger 
och  göra  reportage  om  mat,  krögare  och  kockar.  Deras  deltagande  kan  ge  en 
förtydligad bild av hur media är en del av att skapa bilden av kocken som en man 
och  ’hjälte’.  Kontakten  med  Elin  Peters  och  Inger  Grimlund  togs  per  mail  där 
orsaken  till  att  de kontaktats och  syftet med  studien  förklarades. Elin  svarade  ja 
per  mail  och  Inger  ringde  upp  och  bekräftade  att  hon  ville  vara  med.  Elin 
intervjuades på hennes  arbetsplats på DN och  intervjun med  Inger  genomfördes 
hemma hos henne. 

2.3 Intervjumater ialet 
En frågemall (se appendix 1) användes för varje intervju, mallen består av tre olika 
teman med frågor kopplade till respektive tema. Varje tema är sammankopplat till 
modellerna  använda  i  uppsatsen;  diskursen  om  entreprenörskap,  diskursen  om 
kreativitet  samt  homosociala  processer.  Varje  intervju  förbereddes  individuellt 
och frågorna utgick från vem jag skulle intervjua. Motivet bakom detta är att få ut 
så mycket som möjligt av intervjun. Att komma väl förberedd och informerad om 
personens  verksamhet  eller  yrkesliv  bidrar  till  att  personen  i  fråga  känner  sig 
respekterad och att intervjun blir seriös.  

Samtliga  fem  intervjuer  transkriberades.  Transkription  är,  enligt  Winther 
Jørgensen och Phillips  (2010)  som hänvisar  till Ochs  (1979),  ”nödvändigtvis teori 
eftersom  man  tolkar  det  talade  språket  när  man  transkriberar.”.  Under 
transkriberingen av intervjuerna tolkar jag förvisso materialet, men jag använder 
det inte direkt som en del av min teori.  

Intervjuerna tog mellan 40 minuter och två timmar. Arbetet med transkribering av 
materialet tog cirka åtta till tio timmar per intervju beroende på intervjuns längd. 
Analysen av materialet pågick parallellt med analysen av DN artiklarna.  

Vid en av  intervjuerna valde restaurangens båda krögare att vara med, vilket  jag 
inte  var  beredd  på.  Min  uppfattning  var  att  intervjun  blev  annorlunda  mot  de 
andra  intervjuer  gjorda  med  endast  en  person  i  taget.  I  parintervjun  fyllde 
informanterna  ibland  i varandras meningar eller  lät det uppstå  tystnader  i  slutet 
                                                 
10 En kock tävling instiftad av branschorganisationen svensk Mjölk tillsammans med Gastronomiska 
Akademin och Tore Wretman 1983 (Årets Kock, 2012). 
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av meningen när de förstod varandra. Personerna i parintervjun uttryckte inte lika 
’starka’ eller  ’kontroversiella’  åsikter  som de andra  informanterna. Om det beror 
på att de kontrollerade varandra eller om det bara  skedde av en  slump  låter  jag 
vara outforskat.  

2.3.1 Etiska frågor 
I  skrivandet‐  och  insamlandet  av  material  i  uppsatsprocessen  är  det  viktigt  att 
överväga forskningsetiska frågor. I studien genomförs ett antal intervjuer och inför 
dessa har jag funnit det viktigt att reflektera över personernas integritet. 

Syftet med  Vetenskapsrådet  rapport God Forskningssed  (Hermerén,  2011)  är  att 
uppmärksammar etiska frågor vid forskning. Rapporten tar upp frågor kring dels 
etik  och moral, men  även  lag  och moral.  Reflektioner  över  etiska  och moraliska 
frågor kring  intervjuerna i denna studie görs. Självklart bör även frågor kring  lag 
(juridisk)  övervägas,  men  då  denna  studie  inte  behandlar  medicinsk  forskning 
eller  forskning  relaterat  till  fängelser,  kliniska  prover,  patientsäkerhet  eller 
liknande kommer detta inte ges något utrymme. För mer information kring lag se 
God Forskningssed (Hermerén, 2011), särskilt kapitel tre.  

Begreppet anonymitet blandas ibland ihop eller ses som synonymt till begreppen 
tystnadsplikt,  sekretess  och  konfidentialitet  (Hermerén,  2011:66).  Den  typ  av 
studie  jag  genomför  omfattas  ej  av  offentlighets‐  och  sekretesslagen,  därför 
behandlas  inte  detta  i  studien.  Inte  heller  tystnadsplikt  är  aktuellt  för  studien. 
Däremot  har  en  del  av  de  intervjuade  utlovas  anonymitet  och  konfidentialitet. 
Detta  är  för  att  skydda personen  i  fråga då deras  svar eventuellt  kan anses vara 
oetiska eller inte ’politiskt korrekta’. Ytterligare ett motiv är att de intervjuade ska 
känna sig avslappnade och kunna prata fritt. 

Intervjuerna  bygger  på  frivilligt  deltagande  och  vid  tillfrågandet  upplystes  varje 
informant  genom  en  bifogad  projektbeskrivning  om  praktiska  omständigheter 
kring själva intervjutillfället samt om hanterandet av intervjumaterialet under och 
efter  studien.  Vid  själva  intervjutillfället  tillfrågades  den  intervjuade  om  de  läst 
igenom informationen samt om de samtyckete till att samtalet spelas in.  

Krögarna  och  kockarna  erbjöds  konfidentialitet,  för  att  de  förutom  representera 
sig  själva  med  personliga  åsikter,  representerar  en  yrkesroll.  Därtill  för  att 
intervjuerna gjordes i relation till ämnen som kan uppfattas som känsliga att tala 
om.  Jag  tänker  framförallt  på  frågor  kring  synen  på  kvinnor  och  avsaknaden  av 
kvinnliga  krögare  och  kockar.  Journalisterna  fick  frågor  där  de  företräder  ett 
medium (en tidning eller sitt journalistiska arbete). Därför var inte anonymitet lika 
nödvändigt.  

I  analysen  av  materialet  i  kapitel  5  används  citat  från  DN  artiklarna  och  från 
intervjuerna.  Att  använda  sig  av  citat  tagna  ur  sitt  sammanhang  gör  inte  alltid 
citatet  och  dess  sammanhang  rättvisa.  Det  som  sagts  innan  och  efter,  själva 
sammanhanget kan vara minst lika viktigt. Jag väljer ändå att använda mig av citat 
för att de på ett tydligt sätt visar den rådande diskursen. 
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3 T E O R E T ISK B A K G RUND 
Detta  kapittel  kommer  att  ge  en  bakgrund  till  tidigare  forskning  om 
entreprenörskap  ur  ett  genusperspektiv  och  till  Floridas  koncept  ”Den  kreativa 
klassen” och hur de används  i uppsatsen. Gemensamt  för de  teorier och begrepp 
som används  i  uppsatsen är  att de  skapar och  skapas av diskurser.  Teorierna är 
valda för att de är kompatibla med studiens metodval och frågeställningar. Bilden 
av entreprenören som man och hjälte skapas bland annat av media, samtidigt som 
media reflekterar en del av verkligheten. I bilden av företagaren som kreativ är det 
tydligt  att  det  är  diskurser  om  entreprenörskap  och  kreativitet  som  bidrar  till 
föreställningen. Bilden av kocken har dock förändrats över tid, från att ha varit ett 
yrke i skymundan till att bli ett statusyrke och vår tids  ’hjälte’. Olika faktorer har 
påverkat att bilden av krögaren och kocken omvandlats, bland annat genom bilden 
media förmedlar av kocken som entreprenör och kreativ.  

3.1 Bilden av entreprenören 
Egentligen  borde  rubriken  ovan  möjligtvis  vara  ”Bilden  av  den  (manliga)  och 
kvinnliga  entreprenören”.  Företagande,  företag,  entreprenören  och 
entreprenörskap  kopplas  dock  främst  samman  med  män  och  manliga  attribut, 
vilket  kommer  att  skildras  nedan.  Traditionell  forskning  kring  företagande  och 
entreprenörskap  nämner  i  stor  utsträckning  inte  kön.  Ett  fåtal  studier  berör 
kvinnligt företagande tillsammans med andra grupper av minoritetsföretagare, så 
som  företagande  invandrare  (Holmquist  och  Sundin,  2002).  Vidare  förevisar Ahl 
(2002:115)  i  sin  studie  att  forskning  om  kvinnligt  entreprenörskap  görs  av 
ekonomiska  motiv,  så  som  att  studera  hur  entreprenörskap  kan  bidra  till 
ekonomisk tillväxt. Ökad jämställdhet för entreprenörer ges inte som argument för 
studier om kvinnligt entreprenörskap.  

Det  akademiska  intresset  för  entreprenören  och  entreprenörskap  har  vuxit  de 
senaste  tjugo  åren  och  tagit  många  olika  riktningar.  Metoder  inom  Europeiskt 
entreprenörskapsforskning  har  enligt  Fayolle,  Kyrö  &  Ulijn  (2005)  utvecklas 
utifrån två grundläggande, kulturella och historiska, övergångar. Första början på 
och  hela  industrialiseringstiden,  även  kallad  modernismen  och  sedan  den 
postmodernistiska övergången som tog vid på 1960‐talet. Dessa två övergångar är 
”kulturellt konstruerade, komplexa  processer  med  nära  anknytning  till frihet 
och välfärd på  individ‐, mikro‐  såväl  som på  makronivå”  (Fayolle,  Kyrö  &  Ulijn 
2005:2). Forskningsfokus har skiftat från ekonomiska processer på makronivå, till 
individens betydelse för företagande, vidare till större organisations betydelse, för 
att sedan fokusera på småföretags och organisationers betydelse (Ibid.).  

Forskning  kring  entreprenörskap  och  företagande  genomförd  ur  ett  genus‐
perspektiv fokuserar på både individuella och strukturella aspekter kring kvinnligt 
företagande. Exempel på frågor är hur kvinnligt  företagande eventuellt skiljer sig 
från  eller  liknar  mäns  företagande,  vilka  hinder  kvinnor  har  för  att  starta  eller 
driva  företag  och  hur  kvinnor  osynliggörs  som  företagare  (Ahl,  2002,  2003; 
Ekinsmyth,  2011;  Fogelberg,  2005;  Hanson,  2003,  2009;  Hedberg  &  Pettersson, 
2006; Hedfelt, 2008; Holmquist & Sundin, 2002; Pettersson, 2002; Sundin, 2002). 
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Till  skillnad  från  entreprenörskapsforskning  gjord  ur  ett  genusperspektiv  där 
kvinnligt företagande är i fokus kommer denna studie att undersöka en del av en 
bransch där män utgör en majoritet. Avsikten med valet av  intervjupersoner, och 
frågorna ställda till dem, i den här uppsatsen är att beskriva vilka (köns)strukturer 
som  bidrar  till  homosocialitet  vilket  skapar  en  avsaknad  av  kvinnor  inom  visa 
branscher. 

Ahl  gör  i  sin  avhandling  fyra  stycken  övergripande  antaganden  och/eller 
konstruktioner gällande kvinnor, män, företagande och den sociala världen (social 
world).  Antagandena  relaterar  till  varandra  och  samverkar  med  andra 
konstruktioner.  Den  första  är  den  nästintill  universella  uppfattningen  att 
entreprenörskap är av godo eller bra, detta på grund av att det leder till ekonomisk 
tillväxt  vilket  är  bra  för  samhället.  Att  ekonomisk  tillväxt  antas  vara  av  godo 
ifrågasätts aldrig, enligt Ahl, utan antas som en tyst sanning. Det andra antagandet 
Ahl identifierar är att kvinnor och män ses som olika. Forskning gjord på kvinnligt 
entreprenörskap  tenderar  till  att  från  början  se  kvinnor  som  essentiellt 
annorlunda  mot  män.  Den  tredje  är  en  viss  uppdelning  av  den  offentliga  och 
privata livssfären. Uppdelningen görs kring kvinnors förhållande till familj. Det är 
inte förrän kvinnor kommer på tal som det privata tas upp och dessutom ses som 
ett  problem.  Det  fjärde  antagandet  är  individualism,  att  en  entreprenör  är 
beroende av sig själv. Ahl menar att även i entreprenörskapsforskning om nätverk 
studeras individens roll i nätverket (Ahl, 2002:161‐165).    

Många studier kring entreprenörskap tar avstamp i Schumpeters arbete (Sundin & 
Tillman, 2010:143). Schumpeters definition av vad en entreprenör är kan och har 
tolkats  på  många  olika  sätt.  Ahl  (2003)  förklarar  refererandet  till  Schumpeters 
definition  av  entreprenören  utifrån  Foucaults  ”interna  regler”,  vilket  berör 
klassificering, ordning och distribution. Användandet av en referenspunkt, som till 
exempel  Schumpeters  definition  av  entreprenören,  underlättar  för  forskare 
samtidigt  som  det  skapar  en  norm  för  vad  någonting  innebär,  i  detta  fall  en 
entreprenör.  

Kulturgeografin har länge erkänt rummets dialektiska karaktär och en dimension 
av  relationen mellan  plats  och  arbete.  Hur  och  var människor  arbetar  påverkar 
platsen,  fysiskt  och  psykologiskt  samtidigt  som  platser  påverkar  människor  på 
både  materiella  och  immateriella  sätt  (Harvey,  1990;  Lefebvre,  1991).  Platser 
skapas och omvandlas hela tiden. Hur vi ser på oss själva och andra påverkar hur 
vi  konsumerar  och  tänker,  vilket  i  sin  tur  betyder  att människor  identifierar  sig 
med platsen  de  bor  och  arbetar  på  (Zukin,  1995:9). Men hur människor  arbetar 
och vilka jobb som skapas kopplas oftast inte samman med hur platsen påverkas. 
Det är den ekonomiska tillväxten som betyder mest när jobbs ska skapas.  

Entreprenörskapsforskningen ger en stereotyp bild av vad en entreprenör är, en 
vit medelålders man,  individfokuserad  och  hjälteförklarad  (Holmquist  &  Sundin, 
2002:22‐23).  Genom att  använda mig  av  entreprenörsforskningen  genomförd  ur 
ett  genusperspektiv  identifierar  jag  vilka  faktorer  som  enligt  studier  skiljer 
kvinnor  och  mäns  företagande  i  ett  praktiskt  exempel  (denna  studie).  Dessa 
faktorer har utgjort grunden för  intervjufrågor och diskursanalysen i studien.  Jag 
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använder  också  bilden  av  den  typiske  företagaren  för  att  jämföra  hur  väl  den 
bilden stämmer överrens med den bransch jag undersöker.    

3.1.1 Den politiska synen på entreprenören i Sverige  
Under  senare  år,  som  tidigare  nämnts,  har  entreprenörskap  och  företagande 
kommit att uppmärksammats allt mer. Både akademiskt, politiskt, ekonomiskt och 
kulturellt  (Sundin  &  Tillman,  2010).  Företagandets  betydelse  har  gradvist  vuxit 
och  övertygelsen  om11  småföretagares  ökande  betydelse  för  sysselsättning, 
förnyelse  och  ekonomisk  tillväxt  har  bidragit  till  att  företagande  blivit  allt 
viktigare.  

Det  politiska  och  ekonomiska  intresset  för  småföretagare  är  dock  relativt  nytt  i 
Sverige. Arbetsmarknadspolitik i Sverige har traditionellt sett fokuserat på större 
organisationer  och  företag  (Johannisson &  Lindmark  1996:11.)  Entreprenörskap 
och  småföretagande  har  tidigare  inte  getts  utrymme  och  till  viss  del  har  de 
bemötts med misstro (Hård, Sundin & Tillman 2007). Storindustrins kriser under 
1960‐talet och 1970‐talet, vilket i Sverige särskilt drabbade varvs‐, stål‐, gruv‐ och 
skogsindustrin  bidrog  till  att  intresset  för  småföretag  väcktes  (Johannisson  & 
Lindmark, 1996:12). 

De individuella och kollektiva tankemodeller människor bär på, påverkar vad och 
hur de ser på företagande. Varuproduktion har ansetts vara en motor för Sveriges 
ekonomi  och  därför  har  även  tillverkande  småföretag  varit  det  som  fått  mest 
intresse från politiker. Under 1990‐talet skedde en omväxling till att företag inom 
tjänstesektorn fick mera uppmärksamhet. Då, under 1990‐talet,  fick företag inom 
besöksnäringen  och  kultursektorn  nästan  ingen  uppmärksamhet  (Johannisson & 
Lindmark  1996:14).  Idag  har  politiker  fått  upp  ögonen  för  denna  kategori  av 
företagande. Ett exempel på detta är regeringens satsning på kreativa näringar där 
mat,  musik,  film,  mode  och  litteratur  anses  ha  ”extra  stor  potential”  att  öka  på 
svensk  export  (Utrikesdepartementet  2012)  och  till  att  bidra  i  främjandet  av 
Sverigebilden (SymbioCreate, 2011). 

Johannisson  och  Lindmark  uttrycker  i  sin  bok  från  1996  en  oro  för  att 
förväntningarna på småföretagare, som ”teknologiskt nydanande och som skapare 
av  sysselsättning”,  är orealistiska.  Idag,  sexton år  senare, har  förväntningarna på 
småföretagare  inte  minskat,  snarare  ökat.  Regeringen  ser  företagande  och 
entreprenörskap  som  en  förutsättning  för  att  säkerhetsställa  den  svenska 
tillväxten (Sabuni & Reinfeldt, 2008). Företagande och entreprenörskap betraktas 
som  ett  verktyg  för  ekonomisk  stabilitet  och  för  arbetet  med  att  uppnå 
jämställdhet  mellan  könen.  Horisontella  och  hierarkiska  uppdelningar  ska 
motverkas genom att  flera kvinnor blir  egna  företagare. Entreprenörskap verkar 
ha kommit att bli ett universalmedel  för att  lösa politiska problem som att skapa 
arbete,  välfärd  och  jämställdhet.  Men,  formen  av  entreprenörskap  som  politiker 
satsar  på  har  betydelse  för  vad  entreprenörskap  skapar  eller  bidrar  till.  Enligt 
Carin Holmquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, skiljer sig bilden av 

                                                 
11”Övertygelsen om” är relaterad till diskursen om entreprenörskap, där entreprenörskap och företagande 
per automatik leder till ekonomisk tillväxt (se avsnitt 1.2).  
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manliga  och  kvinnliga  företagare  åt  i  politiken.  Kvinnor  och  män  förväntas 
åstadkomma  skilda  saker.  Som  exempel  förväntas  kvinnor  förnya  den  offentliga 
sektorn och  ’rädda glesbygden’  (SOU 2005:66). Särskilda politiska program finns 
för att främja kvinnligt företagande och entreprenörskap. Flera av dessa är riktade 
till landsbygden och har som syfte att främja företagande i branscher som drabbats 
av nedskärningar i den offentliga sektorn (Ahl, 2002:173).  

Entreprenörskap  innebär  enligt  Johannisson  och  Lindmark  ”kreativ  organisering 
av  resurser  i  syfte  att  utnyttja  affärsmöjligheter  så  att  temporära  monopol 
situationer tillskapas på marknaden” (Johannisson och Lindmark, 1996:27). Enligt 
Johannisson  och  Lindmark  förknippas  företagande  med  socialt  och  ekonomiskt 
risktagande och personer med stor tilltro till den egna förmågan, där självtillit är 
en grundförutsättning för företagande och entreprenörskap. 

Johannisson  och  Lindmark  (1996:31)  frågar  sig  ”varför  väljer  företagsamma 
individer att kanalisera sina initiativ‐ och handlingsförmåga till en företagaskarriär 
och  inte  någonting  annat?”.  Jag  skulle  vilja  utveckla  frågan  till  varför  individer 
väljer  en  viss  typ  eller  form  av  företag/företagande? Varför  städföretag  och  inte 
krögare, vice versa? Förklaringen måste enligt  författarna sökas i samspel mellan 
kulturella, sociala, institutionella, fysiska och psykologiska förhållanden.  

3.2 Den k reativa klassen – F loridas perspektiv 
Definitionen  av  vad  kreativa  näringar  är  kan  likt  Schumpeters  definition  av 
entreprenören,  kopplas  samman  med  Richard  Floridas  teori  om  den  kreativa 
klassen. Även om Floridas teori är nyare har den haft stort inflytande akademiskt 
och politiskt (Shearmur, 2008). 

Richard  Florida  ser  människans  historiska  ekonomiska  utveckling  som  en 
utveckling i människans förmåga. Det finns en slags Darwinistisk tanke om att de 
starkaste överlever och att mänskligheten har utvecklats  framåt och blivit bättre 
(Shearmur,  2008:37).  Florida  ser  mänsklig  kreativitet  som  den  mest 
grundläggande  ekonomiska  resursen.  Kreativiteten  höjer  produktiviteten  och 
höjer människors  livsstandard.  En  person  vars  egen  kreativitet  är  det  viktigaste 
redskapet i sitt yrke tillhör enligt Florida den kreativa klassen (Florida, 2006:23), 
menat  en  specifik  och  relativt  ny  ekonomisk  och  social  klass.  Exempel  på 
människor med kreativa  yrken  som  ”i  princip  får  betalt  för  att  vara  kreativa”  är 
personer  med  kunskapsbaserade  yrken.  Detta  kan  enligt  Florida  vara 
vetenskapsmän, ingenjörer, konstnärer, musiker och designers (Florida, 2006:35).  

Floridas teori om den kreativa klassen är individbaserad. Personer i den kreativa 
klassen sägs stävar efter att ha ett yrke och leva i ett samhälle som bekräftar deras 
identiteter och det är deras egen kreativitet  som gör det möjligt  (Florida, 2006). 
Kreativitet  kräver mycket  tid  och  fokus,  vilket  kan  göra  det  svårt  för  en  kreativ 
tänkare  att  ha  en  nära  relation  (Florida,  2006:62).  Det  är  lättare  att  ha  många 
ytliga  kontakter  än  få  nära  för  den  kreativa  klassen.  Identitetsbygget  och 
kreativitet är tätt sammankopplat, människor arbetar för sin egen vinning. Vidare 
drivs  den  kreativa  klassen  Florida  beskriver  främst  av  inre  motivation  och 
belöningar, inte pengar (Florida, 2006).  
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Florida skriver om den kreativa klassen som ett vi och menar att han själv är en del 
av den, samtidigt som han pratar om/till den. Språkbruket Florida använder sig av 
när  han  talar  om  ett  Vi  om  den  kreativa  klassen,  kan  ses  som  ett  nyliberalt 
språkbruk, där en elit av en överklass och övre medelklass talar för andra och om 
ett vi (och ett dom). Den kreativa klassen definieras genom sin motsats. Ett tydligt 
exempel  är  att  ’serviceklassen’  och  ’arbetarklassen’  arbetar  och  kan  sägas  få  lön 
genom  att  vara  en  del  av  ett  system.    Medlemmarna  i  den  så  kallade  kreativa 
klassen får i stället betalt för att skapa ett system som passar dem. 

Förändringar  i  hur  ’vi’12 väljer  att  leva  våra  liv,  har  lett  till  genomgripande 
förändringar  i  samhället.  Den  röda  tråden  i  alla  dessa  förändringar  förklarar 
Florida  med  kreativitetens  roll.  ”Kreativitetens  roll  som  den  verkliga  källan  till 
ekonomisk  tillväxt  och  framväxten  av  den  kreativa  klassen”  (Florida,  2006:25). 
Den  kreativa  klassen  har  ett  gemensamt  ethos13 vilket  ”värdesätter  kreativitet, 
individualitet, mångfald och kompetens”. Det kreativa ethoset ”bygger på disciplin 
och fokus, på svett och blod” (Florida 2006:61). 

Vidare kan den kreativa klassen uppfattas som orädd, då de exempelvis kan välja 
bort  arbetstrygghet  till  förmån  självständighet  (Florida,  2006:39f.).  Även  på  sin 
fritid har många i den kreativa klassen äventyrsinriktade hobbies. Ett exempel som 
verkar locka många i den kreativa klassen är cykling14. Flera av de cyklister Florida 
har mött på är kreativa människor; advokater, entreprenörer, kirurger. Cykling är 
mångdimensionellt och överensstämmer med vad Florida menar med det kreativa 
ethoset (Florida 2006:224). Den kreativa klassen är i regel flexibel och omvandlar 
och  omskapar  sig  själv  hela  tiden  (Florida  2006:40).  Florida  uppmärksammar 
läsaren  på  att  denna  rastlösa  och  krävande  klass  kan,  om  de  inte  är 
uppmärksamma, hamna  i  fallgropar  i  jakt på upplevelser. Utmaningen  ligger  i att 
veta  vad,  i  djungeln  av  upplevelser,  som  är  ”autentiskt”.  Varumärken  och 
nöjesupplevelser måste  vara  autentiska  och  unika,  den  kreativa  klassen  får  inte 
falla för kommersialism.  

Entreprenörskap och kreativitet är nära besläktat, och kreativa människor väljer 
ofta entreprenörskap  för att slippa hämmande organisationer (Florida, 2006:48). 
Samtidigt  är  entreprenörskap  enligt  Lee,  Florida  och  Acs  (2004)  positivt 
förknippat  med  platser  där  kreativitet  och  diversitet  finns.  Således  kräver 
entreprenörskap  en miljö  där  innovation,  kreativitet  och  diversitet  uppmuntras. 
Det kanske är självklart, men för att  förtydliga anser Lee, Florida och Acs (2004) 
att entreprenörskap genererar ekonomisk tillväxt och utveckling. Första meningen 
i  artikeln  är  Schumpeters  definition  av  entreprenörskap,  författarna  gör  vad Ahl 
uppmärksammat att forskare inom entreprenörskap gör, använder sig av ”interna 
regler”, vilket utgår från en norm av vad en entreprenör är (se avsnitt 3.1). Enligt 

                                                 
12 Floridas ”vi”, Jag ifrågasätter dock vilka som är så priviligierade att de kan välja hur de lever sina liv. 
Florida menar nog ”vi”, som ”vi” i den kreativa klassen, dock uppfattar valet av ord exkluderande, han 
kan inte veta vem läsaren är och vad den identifierar sig med.  
13 Florida beskriver att  ”ethos” är >>en kulturs grundläggande väsen eller karaktär>>. Se mer kap.2,  s. 
47ff.  
14 Cykling innebär för Florida (2006:224) fysisk ansträngning och utmaning; det ska gå snabbt, vara 
ansträngande och explosivt. 
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Florida har varje plats sina egna unika möjligheter  till att  lyckas bli en plats som 
tar till vara på och skapar en kreativ klass. ”Lösningen ligger i varje regions egna 
händer”  (Florida,  2006:18‐19).  Denna  tankegång  återfinns  i  dagens  politiska 
retorik,  där  kreativitet  och  entreprenörsanda  ska  säkerhetsställa  Sveriges 
ekonomi.  I  sin  retorik utrycker  regeringen  sig  som att  kreativa  företagare  redan 
gör detta. Följande citat används på regeringens hemsida (SymbioCreate, 2011) för 
att  marknadsföra  bilden  av  ”utövare  och  branschorganisationer”  i  Sverige  idag 
utomlands: ”Svensk kreativitet och innovationsförmåga skapar tillväxt, välfärd och 
livskvalité.”  följt  av  ”Svenska  artister,  kreatörer  och  entreprenörer  lyckas 
kombinera kreativitet och konstnärskap med kundnytta och kommersialism.”.  

Det finns viss kritik mot Floridas teori om den kreativa klassen. Shearmur (2008) 
kritiserar Floridas teori, bland annat för att vara för elitistisk. Floridas teori utgår 
ifrån att det finns en kreativ klass som utgör ca 30 procent av befolkningen15 och 
för att skapa ekonomisk tillväxt behöver platser (kommuner och regioner) denna 
kreativa  klass.  Och  för  att  attrahera  den  kreativa  klassen  behöver  platser 
tillfredsställa  de  krav  klassen  kan  tänkas  ha.  Problemet  med  detta,  enligt 
Shearmur,  är  att  Floridas  inte  tar  hänsyn  till  resterande  70  procent  av 
befolkningen i sin teori. Om politiker och policyplanerare tar Floridas uppmaning 
till sig exkluderas en stor del av befolkningen.  

3.2.1 F inkrogen och dess k rögare – en del av det k reativa 
entreprenörskapet 

Restauranger och krogar är inte en homogen kategori, tvärtom. Den kan delas upp 
i allt från restauranger med snabbmat, där halvfabrikat används, maten hela tiden 
ligger på uppvärmning och en lunch kostar under 100 kr. Eller så kan det vara en 
finkrog där råvarorna är noggrant utvalda och där maten tillagas med stor omsorg 
och där en middag kan kosta allt  från några hundralappar  till några tusenlappar. 
Fokus  för denna  studie  ligger på  restauranger  i  Stockholm  i  det  övre  segmentet, 
där priserna kan variera från kring femhundralappen till  flera tusenlappar för en 
middag.  Det  mest  centrala  med  dessa  restauranger  är  att  de  drivs  av  en/flera 
krögare  och/eller  kockar  som  är  ”innovativa,  kreativa  och  risktagande”.  Deras 
verksamhet räknas  in  i den kreativa klassen,  samtidigt som deras kunder ofta är 
från den kreativa klassen.  

Den ”kreativa klassen” har enligt Florida sina rötter redan på 1950‐talet, men det 
var inte förrän på 1980‐talet och 1990‐talet som den började blomma ut. Det var 
under  den  tiden  som  nya  ekonomiska‐  och  sociala  system  växte  fram  vilket  gav 
stöd  till  framväxten  av  den  kreativa  klassen.  Det  finns  paralleller  med  kockens 
framväxt  som  en  stjärna.  Lindqvists  (2006)  studie  visar  på  hur  serveringsyrket 
började tappa status kring 1960 fram till idag, samtidigt som kocken fick allt mer 
erkännande. Kocken var från början någon som stod nere i källaren, en grupp med 
socialt  missanpassade  män.  En  dramatisk  omvandling  i  deras  status  har  skett 
genom åren och  idag räknas de som vår  tids rockstjärnor och de syns  i både TV, 
tidningar och radio. Restaurangerna döps efter dess kock och de ger ut kokböcker 
                                                 
15  Florida (2006:23) utgår ifrån USA:s befolkning och han räknar med att den kreativa klassens 
”medlemmar” utgör 30 procent av befolkningen. 
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och varor i sitt namn. Exempel på restauranger där krögaren tillika kockens namn 
blir  restaurangens  namn  är  Ekstedt  (Niklas  Ekstedts  krog),  Restaurang  Jonas 
(Jonas Lundgrens restaurang, där han är ”kreativ ledare”) och Frantzén/Lindeberg 
(Björn Frantzén och Daniel Lindeberg krog). 

I  studien kommer bilden som  finns  idag av krögaren och kocken att undersökas. 
Krögaren på  en  finkrog,  som äger  restaurangen helt  eller delvis,  kan  ses  som en 
entreprenör. Lundqvist  (2006) hävdar att en majoritet av krögare och kockar på 
finkrogar  är  män.  Denna  bild  överensstämmer  med  den  bild  som  återspeglas  i 
studien  av  det  tryckta  empiriska  materialet,  där  samtliga  nominerade  till  DN:s 
Gulddrake i kategori Gourmet/Lyxklassen är män.  

Att det finns en hierarkisk uppdelning på arbetsmarknaden med män på de flesta 
chefspositioner och på styrelseposter är allmänt känt. Men hur kommer det sig att 
hierarkiska  uppdelningar  uppstår  eller  förändras?  Enligt  Lundqvist  (2006)  har 
serveringsyrket  på  restauranger  genomgått  en  dekvalificering  och  feminisering 
från 1950 fram till idag, samtidigt som kockyrket har fått högre status och männen 
tagit  större  plats  i  köket.  Lundqvist  (2006)  problematiserar  att  det  inte  gjorts 
tidigare  forskning  om  restaurangbranschens  förändringar,  om  hur  till  exempel 
arbetets  innehåll  och  könsfördelning  sett  ut  över  tid.  Samtidigt  påpekar  hon  att 
nästan  all  litteratur  som  gjorts  om  restaurangarbetet, mellan  1950  och  2000,  är 
författad av och om män. Detta är en intressant företeelse då yrket statistiskt sett 
har  varit  kvinnodominerat  (Lundqvist  2009:42).  Matlagning  kan  räknas  som  en 
reproduktionsaktivitet och traditionellt har det betraktats – inte på finkrogar men 
i matsalar och skolkök och  inte minst hemma –  som ett kvinnogöra. Trots det är 
kocken  idag  synonym  med  en  man.  Kedevik  (2009)  menar  att  kock  och 
krögaryrket  ändrats mycket  sedan  50‐talet,  då  var  kocken  hänvisad  till  källaren 
och  yrket  sågs  som  ett  ”andra  klassens  kneg”.  Annat  är  det  idag,  intresset  för 
kocktävlingar och synen på yrket som ett konsthantverk har gjort kockyrket till ett 
statusjobb.  I  sin  artikel  ”Bli  känd  som kock”  beskriver  Kedevik  (2009)  vad  som 
behövs  för att  lyckas  inom branschen. Det handlar bland annat om att bygga sitt 
eget varumärke och vara en slipad affärsman med ett PR‐tänk. Krögare och kock 
har  blivit  statusyrken  där  den  manliga  kocken,  gärna  i  rollen  som  krögare,  har 
blivit  en  ’hjälte’.  Den  stereotypa  bilden  av  vad  en  entreprenör  är  bekräftas  i 
krögaren, en vit medelålders man, individfokuserad och hjälteförklarad. 

Kocken finns inte enbart i restaurangers kök utan är även ansiktet utåt för diverse 
produkter,  i  TV,  tidningar,  bloggar  och  annan  media  i  egenskap  av  matlagande 
kock,  tävlande  kock  men  även  som  jury  i  mattävlingar.  Kocken  har  blivit 
underhållning och kommit  in i våra vardagsrum. Varför har krögaren och kocken 
blivit  sådana  stjärnor?  Förklaringen  finns  enligt  Ehrmann,  Meiseberg  &  Ritz 
(2009:527) i Adlers teori (1985:212) om efterfrågan. Fenomenet med stjärnstatus 
finns  när  konsumtion  kräver  kunskap.  Detta  kan  kopplas  samman med  Floridas 
teori om den kreativa klassen, som konsumenter kräver de att deras upplevelser 
är autentiska och unika. De vill gärna veta så mycket som möjligt om varorna de 
konsumerar. Kunskap om krögaren och kocken skapar en vilja att konsumera på 
deras restaurang om bilden som ges av dem är rätt och överensstämmer med den 
kreativa  klassens  ”ethos”.  Media  spelar  en  värdeökande  roll  för  restaurangerna 
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och  dess  krögare.  Tillgång  till  kunskap  från  en  konsument  kräver  en 
kommunikation med  andra  konsumenter  och  utbytet  av  kunskap  underlättas  av 
att  alla  har  en  gemensam  förkunskap  eller  förförståelse.  En  stjärna  skapar  en 
gemensam referenspunkt för vilket annat kan bedömas. Således blir en kock som 
syns i TV en referenspunkt för bra matlagning och drar uppmärksamhet till sig.   
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4 H O M OSO C I A L I T E T O C H 
K Ö NSST RU K T UR E R 

I  det  här  kapitlet  beskrivs  sambandet mellan könsstrukturer  och homosocialitet. 
Forskning om homosocialitet  försöker  förstå och  förklara  hur män,  inte kvinnor, 
interagerar socialt och hur det påverkar och påverkas av sociala (köns)strukturer. 
Homosocialitetsbegreppet  kommer  i  denna  studie  att  användas  för  att  förklara 
varför  kockyrket  inom  finkrogar  är  mansdominerat  och  varför  det  upprätthålls. 
Homosocialitet  kan  förenklat  beskrivas  som  att män  väljer män,  då  det  ses  som 
mera  ”lönsamt”. Homosocialitet har  flera  innebörder och  funktioner, bland annat 
kan det  ta uttryck  i  ett  slags  ”vi‐anda”,  ett normsystem där kvinnor utesluts. Det 
innebär nära  relationer mellan manliga  ledare men  även  ett  ”könsstödjande”  för 
män i olika hierarkiska nivåer (Fogelberg Eriksson, 2006:43–44) (jmf. Freedman, 
2003).  Forskning  om  homosocialitet  försöker  förstå  och  förklara  hur  män,  inte 
kvinnor,  interagerar  socialt  och  hur  det  påverkar  och  påverkas  av  sociala 
(köns)strukturer.  

4.1 Homosocialitet  
Charlotte  Holgersson  vänder  sig  till  Kanter  (1977)  för  att  förklara  varför män  i 
toppositioner  väljer  andra  män  före  kvinnor  (2003:45‐46).  Förklaringen  enligt 
denna  teori  finns  i  tre  faktorer: osäkerhet, kommunikation  och  total hängivenhet. 
Dessa  faktorer  präglar  chefer  i  sin  yrkesroll  och  påverkar  deras  val.  Den  första 
faktorn,  osäkerhet,  är  en  osäkerhet  i  att  inte  kunna  förutsätta  vad  som  kommer 
hända, vilket är en del av en chefs  jobb. För att kompensera  för osäkerheten blir 
tydliga  och  objektiva mått  viktiga,  således  blir  liknande  sociala  kriterier  viktiga. 
Chefer  utför  en  form  av  reproduktion  av  sig  själva  i  val  av  andra  chefer,  för  att 
kunna känna en säkerhet i sitt val. Den andra faktorn är sammanlänkad med den 
första, en osäkerhet i sättet på vilket kvinnor kommunicerar. För att vara säker på 
att man talar samma språk och har samma referenser är det således tillförlitligare 
att  välja  en  man.  Språket  utvecklas  genom  livet  och  ordens  innebörd  får  olika 
betydelser  beroende  på  erfarenhet.  Chansen  ses  då  som  större  att  en man  talar 
’samma språk’ som en annan man än mot en kvinna. Slutligen finns det en kultur 
bland  chefer  att  arbetet  kommer  före  allt  och  där  en  total hängivenhet  finns  till 
jobbet.  Att  prioritera  arbetet  är  förtroendeingivande.  Att  öppet  visa  andra 
prioriteringar,  till  exempel  familj,  gör  personen  till  ett  mer  osäkert  kort. 
Utformandet av chefskapet blir ”en självuppfyllande profetia, där föreställningen om 
hur  en  chef  skall  vara  reproducerar  sig  själv  och  blir  till  en  sanning.  Det  innebär 
också att män fortsätter att välja män.”(Holgersson, 2003:46).   

Ojämställdhet  på  arbetsmarknaden  och  inom  organisationer  kan  bland  annat 
förstås som ett homosocialt mönster, som uppstår genom att män väljer män. Att 
vissa  organisationer  blir  ojämställda  behöver  inte  bero  på  en  chefs  eller 
rekryterares  ovilja  att  anställa  en  kvinna.  Det  kan  istället  handla  om  att  det  är 
bekvämare  för män att välja män, att män väljer att vända sig  till  andra män  för 
utbyte av information, och för att det är bekvämare att inte anställa en kvinna då 
det  kanske  också  betyder  en  förändring  av  organisationens  kultur  (Eriksson‐



 27 

Zetterquist,  2007:170).  Homosocialitet  kan  förstås  som  en  form  av 
reproducerande socialt  interaktionsmönster, vilket  i  sin  tur  får konsekvenser  för 
hur sociala konstellationer reproduceras. 

Susan Hanson och Megan Blake (2009) bygger vidare på Nijkamps argument om 
betydelsen av nätverk och nätverkande för entreprenörskapets framgång. De visar 
hur sociala relationer, ur en könsaspekt16, är en avgörande faktor för hur nätverk 
ser ut och hur de i sin tur påverkar om entreprenörer lyckas eller inte. Författarna 
använder  inte  begreppet  homosocialitet,  däremot  framhåller  de  att  sociala 
interaktioner påverkas av kön. De menar att kön är avgörande för 1) hur nätverk 
är  sammansatta  och  använda,  2)  tillit  och  legitimitet,  vilka  är  två  faktorer  som 
bidrar  med  värde  till  nätverket,  likaledes  påverkade  av  kön  (Hanson  &  Blake 
2009:137). 

Litteraturen om homosocialitet behandlar främst stora organisationer (Fogelberg 
Eriksson,  2005;  Holgersson,  2003;  Eriksson‐Zetterquist,  2007),  inte  småföretag 
eller restauranger. Finkrogar fungerar dock likt större organisationer, fast i mindre 
omfång,  där  det  ofta  finns  en  ledning  med  VD,  vice  VD,  diverse  chefer  och  en 
styrelse.  I uppsatsen kommer homosocialitetsbegreppet att prövas på  finkrogar  i 
Stockholm. 

4.2 K reativt entreprenörskap och genus 
Homosocialitet  är  ett  perspektiv  för  att  förstå  hur  könsstrukturer  upprätthålls. 
Vilket togs upp i kapitlet  innan kan homosocialt beteende ses som en omedveten 
handling  påverkad  av  rådande  diskurser,  så  som  diskurserna  om  entreprenören 
och  kreativitet.  I  avsnitten  om  entreprenörskap  och  kreativitet  går  det  att  finna 
värdebegrepp som hjälper  till och bidrar  till  att  skapa diskurser om dem. Nedan 
har jag sammanställt en tabell med värdebegrepp som går att finna i diskursen om 
entreprenören och kreativitet. 

 

 

 
                                                 
16 Författarna erkänner att kön samverkar med andra dimensioner av identitet, så som klass, ras, etnicitet 
och ålder. De ser inte identiteter som endimensionella (Hanson & Blake 2009:136). Dock är fokus i deras 
artikel kön. Jag finner denna ansats övertygande och välgrundad i postkolonial feministisk forskning.   

Entreprenör 
/Krögaren 

- Kreativ 
- Individualist 
- Innovativ 
- Driven 
- Risktagare 
- Självsäker 

 

 

Kreativitet 

- Kreativ 
- Individualist 
- Innovativ 
- Driven 
- Risktagare 
- Obunden, till 
samhället och i 
relationer 
- Kompetent 

 
Figur 1. (Barruylle Voglio) 
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Diskursen om entreprenören, kreativitet, krögaren och kocken är alla laddade med 
värdebegrepp kopplade till manliga attribut. Dessa attribut behöver en motsats för 
att  positionera  sig,  det  feminina17.  Rose  (1993)  ser  det  som  att  identiteter  är 
relationer, vilket hon förklarar på följande sätt, ”Who I think I am depends on me 
establishing in what ways I am different from, or similar to, someone else.” (Rose, 
1993:5).  Identiteter  genomsyras  och  formas  av  missbedömningar,  fantasier, 
motsägelser och misstag. Rose menar att vi aldrig kan uppfatta andra helt korrekt. 
Vidare  menar  Rose  att  konstellationer  av  idéer,  till  exempel  genus,  skapar 
identiteter  av maktrelationer,  det maskulina  och  feminina,  som  formas  av  dessa 
identiteter  samtidigt  som det  skapas en ordning där det maskulina står över det 
feminina.  Konstellationer  av  identiteter  och  det  som  associeras  med  dessa 
identiteter,  i  detta  fal maskulint  och  feminint,  kallar  Rose  för  diskurser  och  hon 
menar att våra identiteter skapas genom dem (Rose, 1993:6). Enligt Rose (1993:6) 
fungerar diskurser på följande sätt: ”Discourses intersect, so that certain identities 
are constituted as both more powerful and more valuable than others; thus, in the 
dominant  culture  of  the West now,  a white bourgeois heterosexual man  is more 
valued  over  a  black  working‐class  lesbian  woman.”  Rose  tillkännager  att  den 
diskursiva skärningspunkten är komplex, men poängen med argumentet är att det 
finns  en maktstruktur  i  samhället  format  av diskurser  och hur  en person  ser på 
den  andre,  en man  till  exempel,  han utgår  från  sin  uppfattning  om  sig  själv  som 
man och han förstår femininitet från dess motsats, maskulinitet.  

För att förtydliga detta motsattsförhållande som Rose talar om, vänder jag mig till 
McDowells  förståelse  av  den  rumsliga  konstruktionen.  Syftet  med  feministisk 
geografi  är  enligt  McDowell  (1999:12)  att  ”[i]nvestigate,  make  visible  and 
challenge  the  relationships  between  gender  divisions  and  spatial  divisions,  to 
uncover  their mutual constitution  and problematize  their  apparent naturalness”. 
Syftet är att förstå hur kvinnor och män uppfatar rummet olika och hur olikheterna 
medverkar till social konstruktion av genus och av rummet. Rumslig konstruktion 
kan  ses  som  centralt  inom  kulturgeografi  och  binära  uppdelningar  är  en  del  av 
detta, bland annat genom en uppdelning av nord och syd eller det offentliga och 
privata. Den binära uppdelningen har  följt med  från upplysningstraditionen (jmf. 
Molina,  2011),  McDowell  gör  i  sin  kritik  av  denna  en  kritisk  analys  av  den 
historiska dikotomiska uppdelningen av det maskulina och det feminina, som ser 
ut på följande sätt: 

                                                 
17 För exempel jämför nästa sida där manliga och feminina motsatser ställts upp. 
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Det maskulina  Det feminina 

Offentligt  Privat 

Utomhus  Innomhus 

Arbete  Hemma 

Arbete  Fritid/Nöje 

Produktion  Konsumtion 

Självständighet  Beroende 

Makt  Brist på makt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

I  relation  till  McDowell’s  (1999)  dikotomiska  uppdelning  av  kön  kan 
entreprenörskap och  kreativitet  förstås  som begrepp  som  inte  är  genusneutrala. 
Den  etablerade  bilden  av  entreprenörskap  och  kreativitet  utgår  från  maskulina 
värden som hjälper till i upprätthållandet av homosocialt beteende vilket i sin tur 
utesluter kvinnor.  

 

Kapitlet har beskrivit hur feminina och kvinnliga värden kan utgöra en motsats till 
entreprenörskap  och  kreativitet.  Homosociala  processer  (sammanfattade  här 
bredvid) är  inte statiska utan  formas av rådande diskurser och  tillsammans med 
den  rådande  diskursen  om  entreprenörskap  och  kreativitet  fungerar  det  som 
förstärkande cirklar.  

I  studiens analys kommer begreppen  i  figur 2 att vara vägledande  för att visa på 
hur diskursen av krögaren och kocken utgår från maskulina värden och synliggöra 
idéen  om  genus  i  bilden  av  den  kreativa  entreprenören.  Även  fast  McDowell 

Homosocialitet 

- Makt behov 
- Osäkerhet, utrycks i en vilja av 
igenkänning 
- Kommunikation, gärna på ett sätt 
de känner igen 
- Total hängivenhet 
- Lojal, arbete före annat 
- Separerar sig från kvinnor, gör 
henne olik sig själv 

Figur 3. (Barruylle Voglio) 

Figur 2. Källa: McDowell, 1999:12 
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dikotomiska  uppdelningen  av  det  maskulina  och  det  feminina  inte  direkt 
överensstämmer med de värdebegrepp jag funnit för att beskriva entreprenörskap 
och kreativitet, så är de förenliga på sådant sätt att det maskulina förknippas med 
arbete  och  produktion,  vilket  entreprenörskap  innefattar  och  associeras  med. 
Vidare förknippas entreprenörskap med det offentliga, till skillnad från det privata 
och familj vilket förknippas med det feminina. 
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5 K R E A T I V T E N T R EPR E N Ö RSK AP O C H 
H O M OSO C I A L I T E T PÅ ST O C K H O L MS 

F IN K R O G A R 
Detta  kapitel  skall  föra  samman  akademisk  forskning,  med  empirisk  data  och 
teorier  diskuterade  innan  i  uppsatsen.  Genom  att  granska  artiklarna  ur  olika 
infallsvinklar  kan  studien  påvisa  att  det  finns  olika  diskurser  samtidigt  i  media, 
implicit  i  samhället,  som  påverkar  och  förstärker  varandra.  Detta  diskuteras  i 
föreliggande  kapitel.  Mediediskursen  kommer  sedan  att  kompletteras  med 
intervjuer.    

5.1 Analysens upplägg och reflektioner 
I  analysen kommer den övergripande  frågan ställd  för att besvara  studiens  syfte 
att  redogöras  för: Hur genusordningen  inom företagande på Stockholms finkrogar 
upprättshålls  genom  homosocialitet?  Två  delfrågor  ställdes  för  att  besvara  den 
övergripande  frågan,  den  första  kommer  att  undersökas  i  avsnitt  Krögaren  och 
kocken i ”Gulddragen” och det andra avsnittet i De intervjuades syn på krögar‐ och 
kockrollen. 

Det empiriska materialet  i studien, tidningsartiklarna i DN och intervjumaterialet 
(presenterat  i avsnitt 2.2 och 2.3) kommer att analyseras separat, detta på grund 
av att  empirin är  genererad på olika  sätt.  Intervjumaterialet  är  genererat  genom 
att  jag  som  forskare  ställer  frågorna  och  på  så  sätt  delvis  styr  materialet.  DN 
artiklarna är redan producerade och min inverkan är att jag väljer vilka citat som 
används. 

Analysen  av  tidningsartiklarna  kommer  att  presenteras  i  tre  olika  teman: 
entreprenörskap, kreativitet och homosocialitet. Varje tema har anknytning till teori 
och  koncept  presenterade  i  kapitel  tre  och  fyra.  Därefter  kommer  citat  ur 
tidningsartiklarna  att  användas  för  att  påvisa hur  de  olika  diskurserna  fungerar. 
Intervjumaterialet  kommer  att  analyseras  utifrån  teman  som  sammanfaller med 
teorin.  Det  första  temat  handlar  om  de  intervjuade  ser  på  krögaren,  kocken  och 
entreprenören.  Därefter  behandlas  ämnet  om  avsaknaden  av  kvinnliga  krögare 
och kockar och varför det är på det sättet. Nästa tema sammanhänger med temat 
innan,  det  belyser  den  del  av  restaurangbranschenen  där  kvinnor  dominerar  – 
servicen. Sista temat belyser medias betydelse för hur kockrollen ser ut idag. 

Det  finns  inte  bara  en  diskurs  som  varje  valt  citat  skulle  kunna  passa  in  i. 
Diskursen om entreprenörskap är tätt sammanflätad med den om kreativitet och 
homosocialitet.  En  avvägning  har  gjorts  där  den  diskurs  som  känns  ledande  har 
styrt valet av tema. Ibland är det  inte helt tydligt vilken diskurs som är styrande, 
men då har valet av andra liknande citat styrt. 
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Entreprenör 
/Krögaren 

- Kreativ 
- Individualist 
- Innovativ 
- Driven 
- Risktagare 
- Självsäker 

 

5.2 K rögaren och kocken i Gulddraken  
2001  instiftades  Gulddraken  av  På  Stan  redaktionen  på  Dagens  Nyheter.  Priset 
delas  årligen  ut  till  Stockholms  bästa  restauranger  och  matupplevelser  i  olika 
kategorier.  Tre  kategorier  har  bestått  under  de  år  priset  delas  ut,  Bästa  krog 
gourmet/lyx, Bästa krog/mellanklass och Bästa krog/budget.  I studien kommer en 
diskursanalys  göras  på  de  nominerade  och  vinnarna  i  kategorin  Bästa  krog 
gourmet/lyx.  

I detta avsnitt kommer delfråga ett  ställt  i  syftet att  redogöras  för: ”På vilket sätt 
bidrar media, exemplifierat av Gulddraken, till homosociala processer? Nedan  följer 
en  presentation  av  varje  tema;  entreprenörskap,  kreativitet  och  homosocialitet. 
Varje  tema  är  i  sin  tur  uppdelat  utefter  de  värdebegrepp  som  sammanfattades  i 
avsnitt 4.2. De valda citaten är sorterade under varje värdebegrepp.  

5.2.1 Beskrivningen av den manliga kock entreprenören 
 

I  avsnitt  3.1,  3.1.1  och  4.2  diskuteras  och 
sammanfattas  några  av  de  centrala  värdebegrepp 
vilka  sammankopplas  med  entreprenörskap  och 
entreprenören.  vilka  sedan  sammanfattas  i  figur  1, 
även  presenterade  här  bredvid.  Värdebegrepp  som 
används  för  att  beskriva  entreprenören  är; 
kreativitet,  individualist,  innovativ,  driven, 
risktagare och självsäker. Nedan kommer citat, där 
det  skrivs  om  dessa  begrepp,  från 
Gulddrakenomineringarna  att  presenteras.  Ibland 
står inte ordet utskrivet, men innebörden av det som 
står kan sammanfattas med något av begreppen.  

Nedan följer citat där begreppet kreativitet eller kreativt handlande beskrivs:  

”Snille och smak, passion och perfektion, upptäckarlust och uppfinningsrikedom.” 
(DN På Stan 19 januari 2012, s 13) 

“Nu siktar den kreativa krögarduon Björn Frantzén och Daniel Lindeberg mot sin 
tredje Michelin‐stjärna med hjälp av svenska råvaror och en egensinnig vinlista i 
världsklass.” 
(DN På Stan 19 januari 2012, s 13) 

Nedan följer citat där individualism beskrivs: 

”Krögaren Mathias Dahlgren förestår en krog som det ständigt haglar utmärkelser 
över: Guide Rouge‐stjärnor, 199 bordpriser och allehanda former av 
kvällstidningsekter.” 
(DN På Stan 7 juni 2002, s 5) 

”Maten präglas av Mathias Dahlgrens filosofi om det naturliga köket, mat med svensk 
identitet men med influenser från såväl det lokala som det globala.” 
(DN På Stan 6 november 2009, s 16) 

Figur 4. (Barruylle Voglio) 
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Nedan följer citat där begreppet innovativ eller innovativt handlande beskrivs:  

”Under ledning av Henrik Norström utvecklar kockteamet ständigt sitt koncept med 
svenska råvaror tillagade med fransk klassisk grund.” 
(DN På Stan 14 januari 2011, s 13) 

”Det finns många bra guldkrogar i Stockholm, men bara en har allt […] Innovativ är 
den, samtidigt som den vilar på en säker grund.” 
(DN På Stan 4 december 2009, s 10) 

”De unga herrarna Lindberg, konditor, och Frantzén, köksmästaren, lyckas förena sina 
djupa gastronomiska talanger – förvärvade på bland annat Oaxen, Edsbacka och 
trestjärniga L’Arpège – i ett kök som rymmer både hjärta och humor.” 
(DN På Stan 27 november 2008, s 12) 

Nedan följer citat där begreppet driven eller ett drivet handlande beskrivs:  

”Länge har Bon lloc varit ett av Stockholms mest säkra kort när man vill äta gott, trots 
det strävar Mathias Dahlgren och hans team ständigt efter utveckling och 
förbättring.” 
(DN På Stan 3 juni 2005, s 7) 

”Att restaurangen drivs av två riktiga eldsjälar märks i tonträffen, i kunnigheten, i 
omsorgen.”  
(DN På Stan 4 juni 2004, s 5) 

Nedan följer citat där självsäkerhet beskrivs:  

”Krögaren Henrik Norström som stoltserar med en silvermedalj i Bocuse D’Or och 
kompanjonen Peter Johansson, tidigare på bland annat Fredsgatan 12, skiter inte alls i 
traditionerna.” 
(DN På Stan 6 juni 2003, s 7) 

Begreppen risktagare går inte att finna i texterna i förhållande till krögaren. 

Enligt  den  uppdelning  McDowell  gör  gällande  maskulint  och  feminint  kan 
entreprenörskap,  här  exemplifierat  i  krögaren,  per  automatik  ses  som  något 
maskulint. Det  innefattar alla de ord hon använder  i  sin dikotomiska uppdelning 
(presenterad  i  avsnitt  4.2).  Krögaren  tillika  kocken  på  en  finkrog  är  en  offentlig 
person,  i  DN:s Gulddraken nomineringar  presenterad med namn  samt med dess 
olika personliga egenskaper och gärningar. Citaten ovan visar även på att krögaren 
också är arbetande, produktiv, självständig och innehar en vis makt.  

Värdebegreppen identifierade (avsnitt 4.2) i diskursen om entreprenören (avsnitt 
3.1 och 3.2) går även att finna i artiklarna, med undantag för risktagare. Krögaren 
beskrivs  med  positiva  ord.  Han  är  både  ett  snille,  kreativ,  innovativ.  Han  söker 
ständigt  utveckling  och  förbättring.  Han  har  uppfinningsrikedom  och 
upptäckarlust. Organisationens kultur återspeglas  i  texten, beskriviningen av vad 
en krögare på en  finkrog är och gör samt vad som utmärker en  finkrog beskrivs. 
Organisationens kultur,  i detta  fall  finkrogens kultur, kan ses  till sin motsats, vad 
den inte är. En del av de homosociala processerna är att utesluta det som inte är 
bekant  för  en,  (Eriksson‐Zetterquist,  2007)  vilket  kan  påverka  hur  social 
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konstellationer  reproduseras.  I  följande  stycke  presenteras  det  som 
entreprenören/krögaren inte är i Gulddraken nomineringarna. 

5.2.2.1 Vad en k rögare och kock i Gulddraken inte är 
I  sina  Gulddraken‐nomineringarna  säger  DN  att  de  presenterar  ställen:  ”Där 
kombinationen av god mat, schysst service och bra stämning är det bästa Stockholm 
kan erbjuda.” (DN På Stan 3  juni 2005, s 2)18. På samma sida, under rubriken ”Så 
utsåg vi vinnarna”, går det att  läsa: ”Men det som är absolut avgörande för en krog 
är ambitionen, fantasin och fingerfärdigheten i köket. Minimal vinlista, ingen tvål på 
toaletten eller dålig musik –  allt  läggs  i  vågskålen, men maten väger ändå  tyngst.” 
(ibid.).  

Nomineringarna  säger  sig  utgå  ifrån  kombinationen  av  god mat,  schysst  service 
och  bra  stämning,  och  kriterierna  kan  förstås  som  viktiga.  Men  samtidigt  får 
läsaren bli införstådd med att det i första hand är kockens prestation som avgör.  

I genomgången av materialet, tolv år av Gulddrakens nomineringar, blir det tydligt 
att maten är det som kommer först och att det är så tack vare kockens bedrifter i 
köket.  Två  saker  nämndes  nästan  inte  alls  i  nomineringarna:  servicen  på 
restaurangen och kvinnor i någon form.  

Här kommer några exempel på hur servicen omnämn. Service berörs enligt mig  i 
periferin och mer ur en teknisk synvinkel.  

”Korrekt men uppmärksam service som ändå inte känns stel eller påklistrad.” 
(DN På Stan 6 november 2009, s 16) 

”Servicen håller sig på den personliga nivån utan att förlora sin professionalisms.” 
(DN På Stan 4 juni 2004, s 5) 

”Personalen är diskret och initierad, betjänar gästerna efter deras behov och inbillar 
sig inte att de jobbar i underhållningsbranschen.” 
(DN På Stan 3 juni 2005, s 7) 

De få gånger servicen kommenterades är texten teknisk och opersonlig. Ibland på 
gränsen  till  lite  nedsättande,  serveringspersonalen  betjänar  gästen  och  vet  sin 
plats.  

Enda  gången  en  kvinna  nämns  är  när  det  talas  om  husmanskosten  på  en  av 
restaurangerna som sägs vara ”så långt ifrån husmanskost man kan komma”, då går 
det att läsa följande:  

”Kanske  är  det  en  och  annan  gammal  husmor  som  vrider  sig  i  graven. Men 
kunde hon bara smaka den tryffelspetsade pölsan, skulle hon säkert kapitulera 
precis som Krogkommissionen.”  

(DN På Stan 18 maj 2006, s 7). 

                                                 
18 Liknande eller samma motivering återkommer andra år i introduktionen för de nominerade 
och vinnarna 
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Kreativitet 

- Kreativ 
- Individualist 
- Innovativ 
- Driven 
- Risktagare 
- Obunden, till 
samhället och i 
relationer 
- Kompetent 

 

Kvinnan,  i  rollen  av  husmodern,  får  symbolisera  något  förlegat  och  dött. 
Husmanskosten  representerar  det McDowell  beskriver  som  det  feminina,  det  är 
både privat och hemma. Det står i motsats till vad en man är,  i detta fall ”så långt 
ifrån”  en  kvinna  en  man  kan  komma.  Genom  sin  text  legitimerar  artiklarna  en 
exkludering av kvinna som krögare. Kvinnan får möjligen representera något dött 
och förlegat i rollen av husmodern. Exkluderandet av kvinnan som krögare hjälper 
till att  förstärka element  i homosociala processer.  I  texten undviks det, medvetet 
eller  omedvetet,  att  skrivas  om  kvinnor.  På  så  sätt  undviks  det  att  prata  om 
mannen i relation till något feminint och matlagning som reproduktion. 

5.2.2 Beskrivningen av k reativitet 
 

I  avsnitt 3.2  sammanfattades Floridas koncept om den 
kreativa klassen. Centrala värdebegrepp för att beskriva 
den  kreativa  klassen  är;  kreativitet,  individualist, 
innovativ,  driven,  risktagare,  kompetent  och 
obunden  –  till  samhället  och  i  relationer.  Nedan 
kommer  citat,  där  det  skrivs  om  dessa  begrepp  i  det 
tryckta  empiriska  materialet,  DN:s  Gulddraken 
nomineringar,  att  presenteras.  Ibland  står  inte  ordet 
utskrivet,  men  innebörden  av  det  som  står  kan 
sammanfattas med begreppet.  

 

Nedan följer citat där begreppet kreativitet eller kreativt handlande beskrivs:  

”Det är maten som Fredsgatans kökschef Daniel Coyet nu skapar som får 
Krogkommissionen att buga djupt: Enastående läcker, enastående presenterat och 
enastående oväntad och full av nästan barnslig experimentlusta. Guide Rouge‐stjärnan 
är ingen slump.” 
(DN På Stan 7 juni 2002, s 5) 

”Köksmästaren Gustav Otterberg skapar vad en kommissionär sammanfattar som 
”husmanskost i haute coutureversion”. ” 
(DN På Stan 24 maj 2007, s 6) 

Nedan följer citat där begreppet innovativ eller innovativt handlande beskrivs:  

[r]ätterna är inte tillagade, de är skapade – med smaker, färger, konsistenser i perfekt 
samklang där omsorgen sträcker sig in i minsta pepparkorn.” 

”Från de inre regionerna strömmar det ut tonfisk, sparris och sardeller i former du 
aldrig hade kunnat drömma om. Eller så är det just det du gjort: drömt om dem.” 
(DN På Stan 4 juni 2004, s 5)  

”Mathias Dahlgren är en av ytterligt få kockar som förstår att kombinera den höga 
kokkonstens estetik och tekniska briljans med det nästan fånigt enkla och 
handfasta[…]”  
(DN På Stan 27 november 2008, s 13) 

Figur 5. (Barruylle Voglio) 
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Nedan följer citat där begreppet driven eller ett drivet handlande beskrivs:  

”Att få tag i de produkter de har – de jobbar ihjäl sig.” 
(DN På Stan 27 november 2008, s 12) 

”Ambitionerna är skyhöga och råvarorna behandlas med silkesvantar” 
(DN På Stan 14 januari 2011, s 13) 

Nedan följer citat där obunden beskrivs:  

”Världsmästarkocken har kommit hem utan att gå vilse.” 
 (DN På Stan 8 juni 2001, s 8) 

Nedan följer citat där kompetent beskrivs:  

”En gourmetkrog som serverar sin egna handjagade korv till lunch[…]” 
(DN På Stan 6 juni 2003, s 12) 

”[o]ch all annan utrustning som Coyets verktygslåda rymmer.” 
(DN På Stan 7 juni 2002, s 5) 

”Och säg den kanin som kan motstå frestelsen att bli preparerad av stans skickligaste 
kockar och framtrollad ur en kloche inför en häpen (och hungrig) publik?” 
(DN På Stan 18 maj 2006, s 6) 

I  beskrivningen  av  det  kreativa  är  krögaren mer  anonym  än  i  beskrivningen  av 
entreprenören, men  flera  av  citaten  visar  på  en  stor  beundran  för  kockarna  och 
dess kreativitet  (i definitonen av krögaren och kocken, avsnitt 1.4.3, görs en viss 
separation  av  krögaren  och  kockens  roll).  Gästen  häpnas, blir  serverad  mat  de 
drömt  om,  och  kocken  lyckas  göra  svåra  tekniska  saker  fånigt  enkla.  Även  i 
kreativiteten  framställs  de  manliga  värden  i  McDowell  dikotomiska  uppdelning 
som  något  positivt.  Kocken  framställs  som  produktiv,  i  flera  av  citaten 
framkommer  det  att  han  skapar  gästens mat,  vidare  jobbar han ihjäl sig. Här  går 
det  att  göra  paralleller  till  Floridas  beskrivning  av  det  kreativa  ”ethoset”,  som 
bland annat bygger på ”svett och blod”.   

Inget  av  citaten  beskriver  krögaren  eller  kocken  som  individualistisk,  men 
däremot är det den individuella prestationen som bedöms, kocken är den med det 
yttersta  ansvaret.  Likt  i  beskrivningen  av  entreprenören  saknas  värdebegreppet 
risktagare  i  beskrivningen  av  kreativitet, möjligtvis  kan  ”barnslig experimentlusta” 
uppfattas som en aning av risktagande. Däremot  framkommer  säkerhet  som en del  av 
beskrivningen  av  finkrogarna,  vilket  presenteras  i  kommande  stycke  om 
homosociala processer.    
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Homosocialitet 

- Makt behov 
- Osäkerhet, utrycks i en vilja av 
igenkänning 
- Kommunikation, gärna på ett 
sätt de känner igen 
- Total hängivenhet 
- Lojal, arbete före annat 
- Separerar sig från kvinnor, gör 
henne olik sig själv 

5.2.3 Homosocialitet 
Homosocialitet  kopplas  inte  samman  med 
värdebegrepp  på  samma  sätt  som 
entreprenörskap och kreativitet gör.  I stället 
påverkas  och  påverkar  homosocialitet 
entreprenörskap och kreativitet. I avsnitt 4.1 
och  4.2  redogjordes  betydelsen  av 
homosocialitet  och  hur  det  fungerar  som 
processer  vilket  återfinns  i  olika 
sammanhang  i  samhället.  För  att  beskriva 
vad som definierar ett homosocialt beteende 
använder  jag  mig  av  Holgersons  (2003) 
förklaring  (se  kapitel  4).  Homosocialitet 
präglas  av  ett  könsstödjande  vilket  tar  vid 
genom en osäkerhet, som utrycker sig genom 
att  män  väljer  män  med  liknande  sociala 

kriterier.  Vidare  kräver  denna  osäkerhet  att  män  föredrar  att  omge  sig  med 
personer  som  kommunicerar  på  samma  språk  för  att  undvika  missförstånd. 
Slutligen innebär homosocialt beteende total hängivenhet till jobbet.  

”Vad den innehåller får man som gäst inte veta, men det behöver man inte heller. Man 
kan luta sig tillbaka i förvissningen att inget slumpartat sker i köket och låta sig 
serveras ett genomtänkt bordsfyrverkeri med alltifrån smält älgmule till oändligt 
läckra desserter.” 
(DN På Stan 19 januari 2012, s 13) 

”Servitören – tillika delägare – är en riktig ostsucker som vet vad han snackar om och 
gör det på ett charmerande blygsamt sätt med verklig vördnad för ostmakeriet.”  
(DN På Stan 4 juni 2004, s 5) 

”Rejält med gott humör, en grabbnäve experimentlusta och kompromisslös precision 
präglar matsedeln.” 
(DN På Stan 6 november 2009, s 16) 

”Lux är en självmedveten krog med ansenlig potens men alls inte dryg eller snobbig.” 
(DN På Stan 3 juni 2005, s 7) 

”Matsalen på Pontus! Är inte bara en restaurang, det är också en social scen. Minst lika 
viktigt som att äta gott är att se och synas, middagen förgylls av att man i smyg kan 
titta på kändisar från konst‐, medie‐ och finansvärlden.” 
(DN På Stan 6 november 2009, s 16) 

”Men Mistral är en krog som inte bara ger – den kräver också.” 
(DN På Stan 3 juni 2005, s 7) 

”Arton stolar i ett fnittrigt pojkrum i Gamla stan. Det är Mistral – årets vinnare i 
Gourmet/Lyxklassen.” 
(DN På Stan 4 juni 2004, s 5) 

”Gästerna kan tryggt luta sig tillbaka och följa med köket på hisnande smakäventyr.” 
(DN På Stan 18 maj 2006, s 7) 

Figur 6. (Barruylle Voglio) 
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”En middag här, på någon av endast fjorton platser, kräver hängivenhet och total 
koncentration.” 
(DN På Stan 24 maj 2007, s 7) 

Flera av Gulddraken nomineringarna poängterar att det är tryggt att äta på dessa 
restauranger och att matupplevelsen kommer att bli spektakulär. Samtidigt kräver 
många  av  restaurangerna  något  av  sina  gäster,  som  exempelvis hängivenhet  och 
koncentration. Hängivenheten, vilket Holgerson kopplar samman med hängivenhet 
till  jobbet  framför  det  privata,  kan  även  förstås  som  en  hängivenhet  till 
människorna  i  teamet,  när  gästen  är  på  restaurangen behöver  de  vara  hängivna 
men kan också ge sig hän. 

För  att  beskriva  miljön  och  stämningen  använd  ord  som  grabbnäve,  fnittrigt 
pojkrum  och  potens.  I  köket  sker  inget  slumpartat,  utan  med  kompromisslös 
precision  och med  vördnad. Att  få  äta  på  krogen  är  exklusivt,  det  finns  få  platser 
eller  så  är  de  andra  gästerna  kändisar  av  olika  slag.  Detta  passar  väl  in  med 
Floridas beskrivning av den kreativa klassen,  tidigare beskrivet  i  kapitel 3.2,  där 
identitetsbygget  är  viktigt.  Vad  och  hur  saker  konsumeras  bör  vara  unikt  och 
stämma  överens med  personens  ethos.  Att  kändisar  äter  på  restaurangerna  ger 
dem  ett  värdeökande  eftersom  det  uppfattas  som  speciellt  att  få  dela  rum med 
dem.   

5.3 De intervjuades syn på krögar- och kockrollen 
I  detta  avsnitt  kommer  delfråga  två  ställt  i  syftet  att  redogöras  för:  Hur  tolkar 
krögarna  och  journalisterna  genusordningen  på  finkrogarna?  Nedan  följer  en 
presentation  av  valda  citat  där  intervjuerna med  krögarna  och  journalisterna  är 
uppdelade under olika teman. Det första temat handlar om hur krögaren ser på sig 
själv  i  sin  yrkesroll  som  krögare,  kock  och  entreprenör.  Samt  hur  bilden  av 
krögaren  ter  sig  för  journalisterna  Elin  Peters  och  Inger  Grimlund  som  har 
samarbetat  med  kockar  under  många  år  under  sina  karriärer.  Temat  efter 
behandlar ämnet om avsaknaden av kvinnliga krögare och kockar och varför det är 
på det sättet. Påföljande tema sammanhänger med det föregående, det tar upp den 
del av restaurangbranschen där kvinnor dominerar – servicen. Sista temat belyser 
medias betydelse för hur kockrollen ser ut idag.  

Vilket tidigare framhållits så har de intervjuade krögarna och kockarna utlovats 
anonymitet, de kommer därför att refereras till Krögare 1, Krögare 2 och Krögare 3A 
och 3B. Journalisterna kommer att refereras till med sina namn.   

5.3.1 Synen på k rögaren och kocken 
Nedan följer hur de  intervjuade krögare, kockar och  journalister ser på sig själva 
eller blir sedda som 1) krögare/entreprenör, 2) kock, 3) på krögar‐ och kockyrket 
generellt. 

Både krögare 2, krögare 3A och 3B ser sig som kock och krögare. De är kockar  i 
grunden,  sedan krögare  för att de driver  restaurang. Krögare 2  ser sig även som 
entreprenör,  han  är  motvillig  att  hamna  i  förvaltningsfas  och  tycker  om  att 
förändra, förnya och prova saker. Han beskriver sig som orädd för att misslyckas 
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och  är  villig  att  prova  nya  saker.  Vidare  tycker  han  att  det  är  kul  att  ständigt 
förbättra saker, tycker det är trist när allt flyter på för bra och han vill ständigt ha 
större utmaningar. Beskrivningen som Krögare 2 ger av sig själv stämmer in på de 
värdebegrepp som tidigare identifierades med entreprenören och kreativitet.  

Krögare 1 ser krögaryrket som en möjlighet att fortsätta i branschen och skapa sin 
egen framtid. Han menar på att det är lätt att avancera i branschen men att det sen 
tar stopp, att det inte går att gå vidare. Och är man anställd då blir yrket slitsamt på 
ett annat sätt där man inte har kontroll på sin egen tid. Krögare 2 ger en liknande 
förklaring, att driva eget ger möjlighet att  jobba andra tider, vilket är nödvändigt 
ifall man ska orka vara kvar i branschen och att kunna kombinera det med att ha 
familj. Båda tycker det är viktigt att kunna delegera ut ansvar och att den dagliga 
verksamheten ska fungera utan att de är på plats. Krögare 3A och 3B ger en annan 
bild,  att  öppna  eget  är  dem nästa  steg  och  ett  sätt  att  få  ”sätta  sitt  namn på  sin 
produkt”. 

Inger berättar att hon har arbetet med många kockar under åren som gått (hon är 
strax över åttio år och arbetar fortfarande). Hon har bland annat skrivit böcker om 
flera av vinnarna  i Årets kock. Utan att  jag  frågat berättar hon om den kock som 
gjort mest intryck på henne:  

Inger: ”Den största kocken, den mesta kocken, det är ju faktiskt Tore Wretman […]. 
Men Tore var ju, Tore var ju mästaren, på många, många sätt. […]han är den som fick 
yrket att bli respekterat. 

Intervjuare: På vilket sätt tror du att han lyckades med det?  

Inge: Ja, genom att han själv var en respektabel person, att han hade förmågan att gå 
upp i hierarkin[…]. Hans vänner var då betydelsefulla personer inom dels skådespeleri 
och lite den typen av människor som syntes, och på det viset syntes han också. [h]an 
var pedagog, stor pedagog! När han trancherade en harsadel vet du, då var det nästan 
som man stod med tårar i ögonen, så jävla vackert alltså.  

Enligt  Inger  är  många  krögare  socialt  verksamma,  med  det  menar  hon  att  de 
uppmuntrar konst, dels genom att ha utställningar som byts ut kontinuerligt, men 
även  genom  att  vara  en  miljö  där  konstnärer  alltid  är  välkomna.  Att 
restaurangerna  samlar  sådana  människor  gör  att  det  är  kul  för  andra  typer  av 
gäster att gå dit. Krögare 1 ser också att krögare är socialt verksamma, men på ett 
annorlunda  sätt,  genom  att  vara  en  personalintensiv  bransch  som  ger  jobb  till 
många unga personer. 

Själva kockyrket beskriver Inger som ett artisteri: 

”De är väldigt duktiga på färger och former. Jag menar deras arbete är ju ett artistiskt 
arbete av rätt hög grad, det är bara det att gästerna förstör alltihop och äter upp det. 
Nä, det är mycket artisteri där vet du, både färg och form och allting, att det ska, 
textur, det är intressant.” 

Samtidigt  har  Inger  sett  en  förändring  i  kockyrket.  Hon  berätta  om  en  känd 
krögare och kock som hon följt  från början av hans karriär. Hon säger att han är 
förblindad av sitt yrke och att han bara vill ha mer och mer. Att han förvisso är en 
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fantastisk människa men  att  han  inte  längre  är  kock,  utan  administratör  och  en 
entreprenör som vill expandera. Vi fortsätter att prata om samma krögare en stund 
och  hon  avslutar  med  att  säga,  ”Och  så har han  sin  lilla dotter  […]som han är  så 
förtjust i, hon får väl bli kallskänka för att få vara i närheten av pappsen.”  

Lite senare i intervjun med Inger börjar vi prata om kockens förändrade roll igen, 
Inger påpekar att kockens framträdande roll idag är ganska ny och att förut var det 
mer  olika  slags  kockar  och  ingen  syntes  särskilt mycket.  Hon  uppmanar mig  att 
inte glömma bort alla tjejerna som står i köket.  

I  intervjuerna talas det om krögarrollen (entreprenörskap) som det enda möjliga 
för att  få fortsätta med det man vill göra. Det blir ett sätt att förverkliga sig själv, 
kreativiteten blir ett redskap för, som Florida fastslår, en ekonomisk resurs.  

I  nästa  del  kommer  synen  på  kvinnan  som  krögare,  kock  och  kön  att  beskrivas, 
samt synen på avsaknaden av kvinnor. 

5.3.2 K vinnan som krögare, kock och kön 
Efter  Ingers uppmaning att  inte glömma  tjejerna  i  köket  (stycket ovan),  påpekar 
jag för Inger att det bara har varit en kvinnlig vinnare av årets kock och att det inte 
ens varit någon kvinnlig  finalist under senaste åren. Hon svarar med att  säga att 
hon  tycker  det  är  märkligt,  förklaringen  ligger  enligt  henne  i  att  kvinnor  är  i 
konditoravdelningen eller kallskänkor. Hon  fastslår att de är  jätteviktiga bitar på 
ett krogkök och inget man bör se över axeln. Hon fortsätter med att berätta om ett 
pågående  projekt  där  hon  arbetar  på  en  bok  om  sin  familjs  historia.  I  sitt 
researcharbete är det enda hon hittar nedskrivet männens historia i släkten. Hon 
funderar lite om varför det är så och tänker att det kanske har funnits logiska skäl, 
att män är högre upp i hierarkin. Hon berättar om ett missöde med en  journalist 
som intervjuat hennes man (numera bortgången) om hans far. Journalisten skrev 
att svärfadern, aktiv inom hemmabolsjevikerna, hade blivit bjuden till Ryssland av 
Jeltsin  på  något  jubileum  på  Röda  torget  tillsammans med  sin  son.  Fast  i  själva 
verket var det hon som blivit bjuden och åkt med svärfadern. Hon skrattar bort det 
hela och tycker att det nu blir en bra historia att skriva om.  Jag  frågar henne om 
vad som behövs idag för att få fram flera kvinnliga kockar och att hon måste ha sett 
kvinnliga kockar. Svaret och mina följdfrågor: 

Inger: Ja, jag vet inte…sen blir det ofta lite patetiskt med tjejer också på något sätt. 

Intervjuaren: Att skriva om dom eller?  

Inger: ”Nä men så där om du, vad heter dom där, Virstrand och gänget, det blir 
liksom… Nä jag vet inte riktigt, vet inte hur man ska hantera det faktiskt. Jag menar 
människor, tjejer som gör ett bra jobb ska ju naturligtvis ha precis lika mycket plats 
som grabbar som är bra. Men alltså jag kan se på mig själv, jag tycker killar är 
jättespännande, tycker inte alls tjejer är lika roliga. (Skratt). Det kanske är därför. 

Vidare fortsätter hon: 

”Ja men sen är det också tufft, du får inte glömma bort att det är hårt jobb alltså. Och 
är man mamma och kvinna då tar man inte ett kockjobb, det gör man inte.” 
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När  jag  framhåller  att det  finns kvinnodominerande yrken  som är  tunga,  så  som 
inom  vården,  svarar  hon  att  skolköken  faktiskt  också  är  fruktansvärt  tunga  och 
kvinnodominerande, men att det är andra arbetstider.  

Krögare 1 tror att en del av förklaringen ligger i att restaurangbranschen: 

 ”[t]änker otroligt kortsiktigt i anställningsförhållanden, att om jag anställer dig, hjälp 
du är 35 år och du har inte barn, då blir du säkert på smällen närsomhelst, nä det här 
går ju inte. Men må så va, att du är borta två tre år, men du ska göra något i 25 år till. 
Och det har restaurang helt missat, till skillnad från hotell branschen, eller vilken 
annan bransch som helst egentligen. Att är du den bästa, är du duktig, ja då kommer 
du tillbaka och du kommer att bidra […].” 

Han fortsätter med att, likt Inger, säga att det i och för sig är ett hårt yrke och att 
familjebildning  inte  är  helt  okomplicerat.  Det  går  inte  att  driva  en  krog  med 
’vänster hand’, det finns inget arbete som kan skjutas upp till imorgon som på ett 
kontor.  Maten  serveras  när  gästen  är  på  plats,  helt  enkelt.  Krögare  2  ger  en 
nästintill  liknande  förklaring,  kvinnor  föder  barn  och  jobbet  kan  inte  göras 
imorgon. Samtidigt utrycker båda att det är synd att det är en avsaknad av kvinnor 
i köket. Krögare 2: 

”Dom har andra egenskaper än vad män har. Dom är ju jätteduktiga på mycket annat. 
Och dom är ofta väldigt duktiga på finmotoriken, det kreativa, snygga uppläggningar, 
hela den grejen. Det sitter ofta mycket mera naturligt hos en kvinna än hos en man, 
faktiskt. De är duktiga på att samarbeta, det är ofta mer prestigelöst och så vidare.” 

Krögare 3A och 3B tycker också att kvinnor och män skiljer sig åt, om det beror på 
sociala faktorer eller inte de vet de inte, men klart är att en kvinna ser andra saker 
än  en man. Vidare  förändras  gruppdynamiken om en  kvinna  är med,  det  blir  en 
annan jargong på en gång. Det är viktigt att personalen på restaurangen fungerar 
som ett lag, Krögare 3A och 3B drar referenser till lagsport och att det är viktigt att 
alla ger lika mycket av sig själva där och då. De tycker att det att det är viktigt att 
det finns harmoni i gruppen eftersom de arbetar så många timmar med varandra.  

I  uttalandena  ovan  kan  paralleller  dras  både  till  det  tidigare nämnda  (kapitel  4) 
dikotomiska  uppdelningen McDowell  (1999)  gör  mellan maskulint  och  feminint 
och  till  betydelsen  av  nätverkets  uppbyggnad  Hansons  och  Blake  (2009:137) 
identifierar. Kvinnor kan, av det som sagts, ses som väsenskillda från män, de har 
andra inneboende egenskaper och de föder barn. Sammansättningen av nätverket, 
finkrogen,  påverkar  hur  arbetet  görs,  risken  med  att  arbeta  med  kvinnor  tycks 
vara  att  kvinnor  kanske  prioriterar  det  privata,  barn  och  familj  och  således  blir 
arbetet  lidande.  Den  totala  hängivenheten,  faktor  tre  i  homosociala  processer 
(kapitel 4) riskeras därmed att inte infinna sig om kvinnor är den del av nätverket.  

En annan förklaring som ges till att det finns få kvinnliga krögare och kockar kan 
vara avsaknaden av förebilder. Krögare 1: 

”[d]u måste ju brinna väldigt mycket för det […] det ska inte bara vara roligt idag, du 
måste ha någon form av mål med det och om du inte ser din framtid och det finns 
väldigt få förebilder, kvinnliga kockar med familj som står där och … förstår du, då blir 
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det också svårt. Varför ska jag stå där i tolv timmar, stå upp i tolv timmar och laga 
mat i ett varmkök för?” 

Enligt Krögare 1 försvinner kvinnor tidigt inom restaurangbranschen efter skolan, 
de  få  som  finns arbetar  i  kallkök, vilket  idag blir  ett problem eftersom personen 
inte kan ’hoppa in’ i fall en annan kock blir sjuk. Enligt krögare 1 så är det vid en 
anställning dels svårt att få tag på kvinnliga kockar och ännu svårare att få tag på 
en  som  kan  varmkök.  Enligt  Krögare  1  kan  restauranger  förändra  saker  internt, 
men det  går  inte  att  ändra branschens  fundament,  ”[a]tt man jobbar väldigt hårt, 
varje dag hela tiden.” Det är inget han tycker ska ändras heller, vidare tror han inte 
det skulle fungera eller att ’tjejer’ vill att kök anpassas till ’tjejer’. 

Finkrogen  är  en  liten  del  av  branschen  som  syns  mycket  enligt  Krögare  1.  Att 
kvinnor  inte  syns  till  där beror på  att  kvinnor är  smartare, de  tycker  inte det  är 
värt att slåss för att få sämre privata förutsättningar utan att veta om det leder till 
några pengar. Det är lätt för en kille att säga att han vill bli värdens bästa kock, inte 
lika lätt för en tjej, för de har andra värderingar tror Krögare 1. Krögare 3A och 3B 
är inne på samma spår: 

”3A: Det är inte så glamouröst (kockyrket) 
3B: Nä det är det verkligen inte! Vi kanske jobbar 450 timmar i månaden, man är 
hemma och sover kanske fyra timmar varje natt, sen är det måndagar… söndagar 
försöker man vara ledig. Det är ju så otroligt mycket jobb och det tar kål på 
förhållanden och alltting. Så nä jag vet inte, kanske tjejer är lite mera kloka, 
eftertänksamma…haha.” 

Återigen  blir  förklaringen  den  ’inneboende’  skillnaden mellan  kvinnor  och män. 
Kvinnor  ses  som  smartare  än  män,  de  strävar  inte  efter  att  få  sämre  privata 
förutsättningar, med  andra  ord,  de  strävar  inte  efter  att  få  arbeta.  Vidare  beror 
oviljan  att  satsa  på  arbetet  att  det  inte  går  att  veta  om  det  kommer  generera 
pengar, det ses som otryggt. Kvinnor associeras inte med att vara risktagare, något 
både entreprenörskap och kreativitet förknippas med (se avsnitt 4.2). 

Kvinnan  ses  som  väsensskild  från  mannen  och  hennes  närvaro  förändrar  hela 
atmosfären. Krögare 3A och 3B ser det som positivt, samtidigt talar det om att det 
är viktigt att personalen på restaurangen fungerar som ett lag. Krögare 3A och 3B 
driver  en  liten  restaurang,  så  en  kvinna  kan  utgöra  en  stor  del  av  den  totala 
personalstyrkan. Samtidigt kan hon eventuellt ha en ”grabbig” jargong som passar 
in i laget. På en större restaurang, exempelvis Krögare 1:s restaurang med femton 
kockar, skulle det behövas  fem kvinnor  för att åtminstone utgöra en tredjedel av 
alla  kockar. Då  är  det mindre  troligt  att  det  skulle  gå  att  finna  fem kvinnor  som 
passar in i deras lag.  

Elin  berättar  att  det  i  Gulddrakensammanhang  i  sina  bedömningar  inte 
problematiseras avsaknaden av kvinnor, inte förrän alla vinnarna står på scen och 
det bara är en massa män. Hon  tycker däremot att  avsaknaden av kvinnor är ett 
problem  i  sin  roll  som matredaktör,  inte  att  hitta  kvinnor,  men  att  kvinnor  gör 
typiskt kvinnliga saker, såsom att baka. Att det är ”otroligt tydliga könsroller vilka 
som gör vad.” Hon ser könsrollerna som ett problem och att det i förlängningen är 
ett  stort  problem  för  krogbranschen.  Att  kvinnor  inte  söker  sig  dit  eller  att  de 
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skräms bort, att  förutsättningarna är sådana att de  inte kan avancera eller att de 
försvinner när de får barn. Samma problem finns för redaktionen med fotografer, 
männen  tar  de  nyhetsbilder  som  blir  belönade  och  kvinnor  tar  featurebilder19. 
Skillnaden  är,  upplever  Elin,  att  fotograferna  är  medvetna  om  problemet  och 
försöker förändra det, men att de kockar och krögare hon frågat om avsaknaden av 
kvinnor genast hamnar i försvarsposition.  

5.3.3 Servicens betydelse – en motsägande bild 
Alla jag intervjuade poängterar hur viktig servicen är på restaurangen och att det 
är där de flesta kvinnorna återfinns på en restaurang. Krögarna tycker att statusen 
på  yrket  borde  höjas  och  journalisterna  jag  talar  med  tycker  det  genomgått  en 
gradvis höjning. Samtidigt beskrivs serviceyrket som något som är ’lätt att lära’ och 
att personen som genomför det är ’utbytbar’.  

Inger  talar  om  servicen  på  restauranger,  något  hon  tycker  är  viktigt.  För  henne 
handlar det inte bara om servicen vid bordet, utan även personalen vid garderoben 
och så vidare. Men servicen vid bordet är extra viktigt. Inger: 

”Du kan ha nästan vilka tabbar som helst i köket om det är en trevlig 
serveringspersonal, om du blir bemött på ett trevligt sett och personalen säger  ’ja det 
där kanske inte var så bra, nä men vi kommer med något nytt’, att det är så, då 
glömmer man dom där fadäserna, då blir dom nästan roliga. Kommer du ihåg när de 
serverade det där konstiga, det blev ju helt fel, men det ordnade sig. Så att servicen 
tycker jag nog är väldigt viktig idag. ” 

Elin är inne på samma spår: 

”[s]tatusen på servitrisyrket har ökat väldigt mycket, lite i skuggan av kockens 
framväxt. Serviceyrket har fått en mycket tydligare professionell roll. Det har kommit 
utbildningar och så. Mathias har bara folk med examen som servitörer […]det var ju så 
förut, man slank in i branschen och det finns kvar på sunkkrogar. Men finkrogar satsar 
på mer professionell service[…]. 

En annan bild ges av Krögare 2: 

”Om du är servitör eller servitris så behöver du faktiskt inte vara speciellt duktig på 
någonting. I stort sett alla kan servera, om jag skulle få åtta timmar med dig så skulle 
du nästan kunna ta ett servicepass här, även om du inte jobbat i branschen innan. […] 
Men jag sakna jäkligt mycket den här yrkesstoltheten och drivkraften i servitörsyrket.” 

Krögare 1 tycker likt Krögare 2 att det saknas yrkesstolthet i servitörsyrket. Båda 
tror att problemet delvis beror på att det ses som ett extrajobb för många och att 
det inte ses som ett yrke. För kockar är det annorlunda, enligt Krögare 1 och 2, de 
har ofta en utbildning och sen jobbar de sig upp. Enligt Krögare 3A är det lite grann 
krögarens  fel  att  servitrisjobbet  inte  ses  som  ett  yrke,  det  beror  på  vilka  man 
anställer och vilka villkor och möjligheter de anställda får.  

                                                 
19 Feature i mediala sammanhang, kommer från det engelska begreppet feature story och brukar i svenska 
medier användas synonymt med reportage, där text och bild samverkar (NE). Dessa reportage är av sådan 
karaktär att det är obundna av tiden. Exempel på featurereportage är matrecept, resor och mode.  
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Serviceyrket  och  servitrisen  betydels  ses  både  som  viktig,  ibland  viktigare  än 
maten  i  förhållande  till  upplevelsen  av  att  gå  ut  och  äta  på  finkrog,  och  som 
utbytbar och  som ett  enkelt  arbete.  I  avsnitt 5.2.2.1 problematiseras avsaknaden 
av  kvinnor  i  tidningsartiklarna  om  finkrogen.  Att  skriva  om  servicen  och 
servitrisen på finkrogen skulle vara ett sätt för journalisterna att inkludera kvinnor 
i texten och tillge dem den betydelse de tycker att serveringen har. Men vilket blev 
påtagligt i avsnitt 5.2.2.1 görs inte detta.   

5.3.4 Medias betydelse för bilden av krögaren och kocken som man 
Inger  berättar  att  restauranger  inte  uppmärksammades  så mycket  i media  förut 
och  att  ett  av  de  första medier  som började  testa  krogar  var  tidningen Gourmet 
1988 med deras införande av bilagan 199 bord. Jag frågar henne om tidningar som 
Gourmet  har  haft  en  del  i  att  lyfta  fram  kockens  roll  och  hon  svarar  tveklöst: 
”Absolut, o ja! Helt klart.” Elin bekräftar denna bild, jag frågar Elin varför hon tror 
att kockens roll har blivit så framträdande: 

”Ja jo det borde jag ju veta, det var kanske för tio år sedan som kocken började träda 
fram som stjärnor. Om jag ska citera en kock som jag intervjuade, Niklas Ekstedt, så sa 
ha:  ”Matlagningen  är  det  sista  hantverket.”  Det  är  ganska  få  saker  nu  förtiden  där, 
man liksom, du vet inte vem som sytt din tröja, du vet inte vem som sytt dina jeans, och 
den flesta maten som man äter har man inte sett skymten av någon bonde, men kocken 
på en restaurang utför ändå ett hantverk som man få ta del av direkt. I och med allt 
det andra, vi bygger inte våra hus längre, kan inte mecka med våra bilar, men det har 
ju fortfarande status det här att kunna göra någonting med händerna. Så att det har 
säkert med det att göra. Sen att det är ett kreativt yrke, det är ju bra, sen alltså så har 
det ganska höga manlighetspoäng. Det är kombination, det kan säkert bidra. Plus TV‐ 
mediets  framväxt med kokbok och TV‐fronten, det var  ju  i  samma veva som det kom 
massa TV‐kockar.”  

Inger säger att kocken fått skjuts av media av olika slag, att kockyrket är tacksamt 
på det viset, att man syns. Hon fortsätter med att säga: 

”Jag menar man kan sitta och göra annat, broderar du kanske du kan få sitta med i TV 
om du är snäll, någon gång… Men, ja, kockens alster är tillgängliga och kan begripas 
av alla så det, på det viset är det bra.”  

Elin  fortsätter att  berätta varför kocken  fått mer plats  i media,  om att det delvis 
handlar om att det är tråkigt att läsa en detaljerad beskrivning av maten: 

 ”Utan man vill ju fånga [...] eller jag är intresserad av att höra krögarens tankar 
bakom, det är dom som formar sin restaurang. Och matupplevelsen beror på och 
hänger ihop med hela sammanhanget, plus att det är intressant att se vad de säger om 
vår tid, hur gästerna ser ut, vad inredningen, vilken känsla man vill ha […].  

En  annan  förklaring  om  varför  det  är  så  många manliga  kockar  i  media  ges  av 
Krögare 1: 

[…]för att det behövs en kock för att laga mat och kockyrket är tufft. Kockyrket är tufft 
fysiskt[…] det är svårt som kvinna att slå sig fram där.”  
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Både  Krögare  1  och  Krögare  2  tror  att  om  en  kvinnlig  krögare  skulle  öppna  en 
finkrog så skulle hon få väldigt mycket medial uppmärksamhet, just för att hon är 
kvinna.  Elin  tror  inte  riktigt  på  det,  för  det  handlar  mycket  om  personen,  om 
personen vill ha uppmärksamhet eller inte. Dessutom är det inte så kul att stå där 
ensam, det skulle behövas femton stycken kvinnor som öppnade varsin restaurang 
samtidigt tror Elin. 

Krögare 2 tänker lite kring bilden som finns av kocken och tycker att det finns för 
och nackdelar med den: 

”Det har ju blivit nästan ”movie star”‐status på kockar, vilket är helt galet för det är 
väldigt långt ifrån den bilden som 99 procent av alla kockar har idag. För det är ju 
hårt slit, tidiga mornar, sena kvällar, tunga lyft, utbrändhet, dåliga löner, dålig mat, 
det är precis så lågt som… Så de är väl både bra och dåligt med det [bilden]. Det som 
är bra med det är att vi har satt Sverige på kartan, om man ser globalt sett så är 
Sverige väldigt duktiga på mat och restaurang.” 

Media kan sägas ha haft en avgörande betydelse i den bild vi har i dag av kocken 
som en  ’hjälte’ och  ’stjärna’. Elin använder  till och med en kocks egna ord  för att 
beskriva varför kocken har så stor betydels idag. Att äta på en finkrog, upplevelsen, 
hänger samman med sammanhanget, vilket enligt Elin inte bara hänger ihop med 
maten  som  serveras,  utan  även  krögarens  tankar  kring  sin  restaurang.  Kocken, 
mannen  och  ”hantverkarens”  alster  gör  att  han  blir  tacksam  i  mediala 
sammanhang.  Den manliga  kreativa  krögaren  exemplifieras mot  sin motsats,  en 
”snäll broderande person”. Att laga mat kräver en man, då det är ”tufft fysiskt och 
svårt  som  kvinna  att  slå  sig  fram”.  Den  rumsliga  konstruktionen  av  kök  har 
förändrats  markant,  från  att  vara  ett  feminint  rum  i  det  privata  och  tillhöra 
hemmet, till att bli ett exklusivt offentligt manligt rum.   
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6 SL U TSA TSE R 
Detta kapitel har  för avsikt att  länka samman resultatet av uppsatsen med syftet 
och problematiseringen av uppsatsens studieområde. Uppsattsens syfte har varit 
att  påvisa  hur  genusordningen  inom  företagande  på  Stockholms  finkrogar 
upprättshålls genom homosocialitet.  

Diskursen om krögaren och kocken i media, i den här studien exemplifierad genom 
DN:s Gulddraken nomineringar, målar upp bilden av krögaren och kocken som en 
man.  Mannen  som  beskrivs  är  kreativ,  hårt  arbetande,  innovativ  och  driven. 
Värdebegrepp som även används för att beskriva entreprenören och den kreativa 
klassen. Bilden av den kreativa entreprenören som en man som en man tenderar 
att legitimera och reproducera exkluderingen av kvinnor. Diskursen fungerar som 
självförstärkande cirklar.   

Det  den  sittande  regeringen  genom  sin  politik  säger  sig  vilja  göra,  öka  antalet 
kvinnor som vågar bli entreprenörer,  fann  jag  inga spår av  i mediediskursen om 
krögaren  och  kocken.  Tvärt  om  exkluderades  kvinnor  i  den  tryckta  empirin, 
tidningsartiklarna  i  DN.  I  intervjuerna  framkom  det  att  det  vore  en  fördel  för 
krogen  i  sig om serviceyrket,  som är kvinnodominerat, kunde  få högre status, då 
det  gynnar  krogen.  Samtidigt  ses  servitrisen  som  krögarens  (entreprenörens) 
motsats.  Visionen  av  den  kreativa  entreprenören  är  genomsyrad  av  maskulina 
konnotationer som förstärks genom homosociala processer. 

Serviceyrkets  dubbla  roll  var  ett  oväntat  resultat.  Service  på  restaurangen  var 
inget jag hade tänkt undersöka och inga av frågorna i frågemallen till intervjuerna 
handlade om det. Serviceyrket,  som  feminiserats och deskvalificerats  (Lundqvist, 
2006) parallellt med att kockyrket fått status och fått en tydlig maskulin avbild, ges 
olika  innebörder. Serviceyrket  framställs som att det är enkelt, utbytbart och det 
ges  ingen uppmärksamhet  i media. Samtidigt är servitrisen ansiktet utåt och den 
som kan lyfta en hel kväll på restaurangen, även om maten inte är perfekt.  

Kvinnor  utesluts  från  krögar‐  och  kockyrket  på  finkrogar  i  Stockholm,  genom 
diskursen om krögaren och kocken i media. Intervjuerna har bekräftat den bilden 
och  sättet  krögarna  talar  om  kvinnor  ger  en  förståelse  av  att  det  inte  är  helt 
okomplicerat med  att  ta  in  kvinnliga  kockar  eller  för  kvinnor  att  bli  krögare  på 
finkrogar.  

Synen på  finkrogen  som en del  av det  kreativa  entreprenörskapet,  bidrar  till  att 
finkrogen  får  en  homosocial  struktur.    Kreativt  entreprenörskap,  finkrogen,  blir 
exkluderande istället för en arena för jämställdhet och en plats i hierarkin för den 
traditionellt kvinnodominerande matlagningen.  

Diskursen  om  entreprenörskap,  influerat  och/eller  baserat  på  definitionen 
Schumpeter gör ger en stereotyp bild av vad en entreprenör är, där kvinnan inte 
passar  in.  Det  samma  kan  sägas  om  Floridas  teori  om  den  kreativa  klassen,  där 
idéen om människans strävan efter ekonomisk utvecklig kan kopplas samman med 
nyliberala tankegångar.  
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Homosocialitet 

- Makt behov 
- Osäkerhet, 
utrycks i en vilja av 
igenkänning 
- Kommunikation, 
gärna på ett sätt de 
känner igen 
- Total hängivenhet 
- Lojal, arbete före 
annat 
- Separerar sig från 
kvinnor, gör henne 
olik sig själv 

Kreativitet 

- Kreativ 
- Individualist 
- Innovativ 
- Driven 
- Risktagare 
- Obunden, till 
samhället och i 
relationer 
- Kompetent 

 

 

K reativt entreprenörskap 

Entreprenör 
/Krögaren 

- Kreativ 
- Individualist 
- Innovativ 
- Driven 
- Risktagare 
- Självsäker 

 

 

Manliga värden 

Uteslutandet av kvinnor  från vissa  rum har pågått bland annat genom diskursen 
kring ekonomisk utveckling och hur den tenderar till att främja maskulina värden. 
När  kockyrket  började  få  status  blev  köket  mannens  domän  och  den  kreativa 
krögaren en man. Parallellt blev serviceyrket kvinnodominerat när yrket tappade 
status,  från  att  ha  varit  mansdominerat  på  finkrogar  tidigare  när  det  fanns  en 
yrkesstoltet i serveringsyrket.  

Nedan  följer  en  figur  där  en  överblick  av  hur  de  olika  delarna  presenterade  i 
studien och resultatet hänger samman.  

   

Figur 7. (Barruylle Voglio) 
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7 R E F E R E NSE R  
F Ö R S T A H A N D S K Ä L L O R  - I N T E R V J U E R 
Person: Krögare 1 
Datum: 28 februari 
Tid: 11.30-12.30 
Plats: Krögarens restaurang  
Inspelningsutrustning: Nokia XpressMusic 
Övrigt: Delägare på två restaurang med cirka 50 anställda. 

Person: Krögare 2. 
Datum: 19 mars 
Tid: 09.30-10.15 
Plats: Krögarens ena restaurang 
Inspelningsutrustning: Olympus, Digital Voice Recorder, WS650S 
Övrigt: Är delägare i flera restaurangverksamheter, med ca 120 anställda. 

Person: Krögare 3A och 3B. 
Datum: 19 mars 
Tid: 12.00-12.45 
Plats: Krögarnas restaurang 
Inspelningsutrustning: Olympus, Digital Voice Recorder, WS650S  
Övrigt: Äger sin restaurang, har cirka åtta anställda.  

Person: Elin Peters  
Datum: 22 mars 
Tid: 10.00-11.10 
Plats: Hennes arbetsplats 
Inspelningsutrustning: Olympus, Digital Voice Recorder, WS650S  
Övrigt: Matredaktör på Dagens Nyheter 

Person: Inger Grimlund 
Datum: 17 april 
Tid: 14.00-15.45 
Plats: Hennes hem 
Inspelningsutrustning: Olympus, Digital Voice Recorder, WS650S  
Övrigt: Matjournalist och grundare av tidningen Gourmet 
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8 APPE NDI X 1  
INTERVJUGUIDE – INFORMANTINTERVJU 
Bakgrund 
Namn: 
Krog: 
Sysselsättning:      Kock  Krögare  Övrigt:  
Hur länge har du arbetat som:   Kock  krögare   Övrigt: 
 
Entreprenörskap 
Skulle du vilja berätta hur det kommer sig att du öppnade eget? 
Hade du stöd utifrån? Kontaktnät? Ekonomiskt? Vänner och familj? 
Vad motiverar dig idag? 
Hur skulle du beskriva dig själv som entreprenör? 
Vilka  egenskaper  tycker  du  är  viktiga  hos  andra  för  att  arbeta  inom 
krogbranschen? 
Om jag  inte mistar mig har ni  finansiärer/delägare. Vilken betydelse har det haft 
för er? 
 
Vem inspirerade dig till att bli krögare? Förebilder? 
Har du eller har du haft en mentor? 
Har du varit lärling? 
Vad betyder det för dig att ha (haft) förebilder/mentor? 
Har du en lärling eller är du mentor till någon? 
Under  din  karriär,  har  du haft  personer  som uppmärksammat dig och hjälpt  dig 
framåt? 
 
Homosocialitet 
Varför tror du att det skrivs mest om manliga kockar och krögare? 
Uppfattar du att det finns mest manliga krögare på din nivå? 
Om ja, i så fall, vad tror du är orsakerna till detta? 
Finns det en vilja att släppa fram flera kvinnliga kockar? 
Vad skulle behövas göra för att få en förändring? 
 
Själva krogen 
Hur går det till när ni anställer ny personal/kockar? 
Hur ser fördelningen ut på er restaurang mellan kvinnliga och manliga kockar? 
Hur kommer det sig? 
 
Övrigt 
Är det något som du skulle vilja förtydliga, berätta mer om eller fråga om? 
 


