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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen tar upp hur man kan förstå mångfald i kommunala skolkök. Köken jag 

valde ut finns i en kommun i Sverige. Metoden som jag använde var semistrukturerad intervju 

och som analysverktyg användes hermeneutik. Teorin jag använda var socialt lärande av 

Albert Banduras (Crain, 2005) och även situerat lärande av Lave och Wenger (1994). I 

bearbetningen av den insamlade intervjudatan transkriberade jag intervjuerna för att sedan 

tematisera de olika bitarna av data jag fann. Vidare behandlar uppsatsen olika dimensioner av 

mångfald, språk, etnicitet, genus och fördomar etcetera samt hur dessa kan förstås.  

Jag problematiserar min roll som forskare och ifrågasätter maktrelationen som uppstår i en 

intervjusituation. Likså ifrågasätter jag huruvida metoden jag valt är den mest lämpade samt 

hur datan kunde analyseras. Slutligen kan se att resultatet berättar om hur dessa olika teman 

påverkar och förstås i den kontext som köken är.  
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1. Inledning 

 

Den här uppsatsen handlar som titeln antyder om mångfald och dess innebörd i kommunala 

skolkök. Jag har själv en viss erfarenhet av mångfald, dels genom att själv inte falla in i 

normen då jag är adopterad och har dels en lite speciell utgångspunkt i livet då jag är 

adopterad och har ett annat etniskt ursprung men med en svensk kulturell identitet. En tanke 

som tidigt slog mig var på bussen där jag satt på väg till en vän som då bodde i ett 

invandrartätt område. Tanken slog mig att jag förmodligen smälte in ganska bra på den bussen 

där de flesta hade utomnordiskt ursprung, jag själv identifierar mig som svensk och av svenskt 

ursprung kände en kittlande tanke som växte i maggropen då jag befann mig i en väldigt 

speciell och kanske unik situation. Att kunna ses på ett visst sätt av samhället samt inombords 

känna på ett annat, inte alls unikt i olika situationer, men kanske just i denna lite ovanligt.  

 

Bakgrunden till mångfald är den flera hundra år gamla strävan efter jämlikhet, dock kom 

begreppet mångfald eller ”diversity” på engelska att myntas i början av 1980 talet i USA. 

Detta berodde på ett försök av amerikanerna att ta vara på mänskliga resurser och de försökte 

finna effektivare sätt att hantera detta (Mlekov& Widell, 2003). 

 

Mångfald kan ses som en tolkning av ett stort antal typer eller enheter i ett sammanhang.  

Primära och sekundera dimensioner av mångfald där den primära ses som saker som inte är 

föränderliga, exempelvis kön, sexuell läggning, etnicitet, kön, ålder etcetera. Det kan 

diskuteras huruvida ålder förändras, vilket det ju gör, men i det här fallet ses det som en stabil 

faktor och vissa skulle argumentera för att sexuell läggning kan vara föränderlig, men i det 

här fallet får det ses som konstant och icke föränderligt. Den sekundära dimensionen kan ses 

som saker som kan förändras och som ofta förändras över tid, inkomst, klass, boende, 

kommunikationssätt, språk och så vidare (Mlekov & Widell, 2003).  

 

Fram till och med 1970 talet så fördes en assimilationspolitik i Sverige och efter det så var det 

mer jämlikhet och valfrihet som paroll. Sedan 1997 så är det tänkt att en invandringspolitik 

som förespråkar ett multikulturellt perspektiv och mer pluralism där flera olika grupper måste 

ta hänsyn till varandra och påverkas av varandra (Mlekov & Widell, 2003). 
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När det gäller mångfald som en strategi för lönsamhet har i många fall visat sig vara väldigt 

lönsamma, inte bara i ekonomi utan en hälsosam organisation med framgång på många olika 

nivåer såsom affektiva nivåer, prestation etcetera. Det har visat sig att om affektiva resultat 

uppnås som en effekt av exempelvis mångfald så ökar engagemanget för sitt arbete, trivseln, 

tillfredställelse med karriären och lojalitet samt identifikation med arbetsgivaren. Likaså vid 

ökad prestation kan leda till högre kompensation samt möjlighet till att klättra i karriärstegen. 

Det viktiga att förstå med affektiva resultat är hur grundläggande det är för en framgångsrik 

verksamhet, det handlar om hur personer tänker och känner kring sitt arbete och sin 

arbetsgivare, inte bara objektivt utan även subjektivt och känslomässigt (Mlekov & Widell, 

2003). 

 

Den här uppsatsen berör mångfald därför att den del av kommunen som sköter köken kan 

betraktas som en multikulturell organisation, där finns olika typer av religioner, kön, 

etniciteter, ålder etcetera representerade och dessa genomsyrar organisationen, därmed inte 

sagt att alla köken i kommunen är multikulturella. I den här organisationen finns det möjligen 

inte representation av så många olika etniciteter på ledningsnivå, men definitivt olika kön, 

ålder etcetera 

 

Den multikulturella organisationen ser det som en affärsstrategi att representera olikheter och 

därmed öka produktivitet och inkomster. Detta skall i modellorganisationen genomsyra alla 

nivåer, från ledning till golvet (Mlekov & Widell, 2003). 

 

När det kommer till själva köken skulle man även kunna kalla dem för tjänsteorganisationer, 

de består av att utföra en tjänst som i detta fall visserligen kräver en viss grad av utbildning, 

men mycket handlar om standardisering och en viss grad av förprogrammering av 

verksamheten oavsett vilka som är inom den för tillfälle. I den här typen av organisation 

skulle man kunna se social kompetens som en nyckelkompetens, det krävs att man kan möta 

kunder (I de här fallen skolor, lärare samt elever) på ett sätt som får kunderna att känna sig väl 

omhändertagna (Wolvén, 2001). 

 

Jag vill använda mina teorier som ett verktyg för att närmare förstå och bland annat kunna 

förklara hur vi kan förstå köken och även första hur de fungerar som mångkulturella 

organisationer, även om köken är relativt slutna enheter så kan de ändå representera samhället 

i stort på många olika vis. De kan ses som en slags minivariant av ett samhälle då de består till 
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stor del av människor från alla samhällsklasser. Det är en arena som inte är så väl utforskad 

och därmed blir även forskningsrelevansen stor.  
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2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att förstå vilken betydelse mångfald inom den kommunala 

skolköksverksamheten kan ha. Jag vill visa på några nyckelaspekter av mångfald och 

förståelsen av dessa. Vidare vill jag ge möjlighet att orientera sig kring hur dessa kan påverka 

arbetaren i köket. 

 

Min grundläggande frågeställning är: Hur kan mångfald i kommunala skolkök upplevas? 

Denna frågeställning leder dock till några mer ingående frågor. 

 

Vilka dimensioner av mångfald finns? Vilken relevans har den i de arbetandes vardagliga 

arbetsliv? Vad kan vi lära oss om människorna som jobbar i köken utifrån mångfald? 
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3. Tidigare forskning 

 

 

3.1 Mångfald på olika sätt 

 

I den här delen vill jag främst diskutera mångfald utifrån ett organisatoriskt perspektiv och 

vilka dimensioner av mångfald som kan finnas i olika organisationer. Jag kommer främst ta 

upp etnisk mångfald då det är en dimension av mångfald som ligger till grund för mycket 

forskning.  

 

I en rapport från tillväxtverket (Hans Berg et al. 2005) undersöks mångfalden och dess 

effekter av olika företag både i Sverige och i USA. IKEA står som ett av företagen och där 

kommer man fram till att om man vill nå ut till en bred kundkrets, måste företaget 

representera mångfald lika mycket som de försöker nå ut till mångfalden. Kunderna kommer 

enligt rapporten inte känna sig hemma förrän de upplever att vad de själva är finns 

representerat både i personal och sortiment. Vidare presenteras att cirka 21% av Sveriges 

befolkning har invandrarbakgrund och att deras representation av anställda med 

invandrarbakgrund är cirka 17%, likaså arbetar de för att få mer kvinnor på högre poster. I 

rapporten anges även att den vanligaste motivationen för att ha ett aktivt mångfaldsarbete i en 

organisation är kompetensförsörjning, kunder och behov, verksamheten och samhället. 

 

Ett argument för mångfald på arbetsplatsen är kompetensförsörjning. Detta återkommer starkt 

som ett argument i en undersökning som utfördes av Svenskt Näringsliv och Eureka 

Marknadsfakta (2001). Där visar det sig att upp till 85% av Vd:ar, chefer och företagsledare 

ser det positivt med mångfald. Man tar även upp att kunderna skulle bli mer nöjda med 

företaget om företaget representerades av en mångfald då kunderna representerar en 

mångfald. Detta är bara en sektor där det sker undersökningar, likaså sker liknande arbete i 

kommuner, landsting och i staten. 

 

Ser man vidare på en avhandling som gjordes av Gunnar Augustsson (1996) så finns det inom 

industrin statistik som visar att invandrare oftare är anställda för manuellt okvalificerat arbete 

och att invandrare har det svårare att ta sig upp i karriärsstegen i jämförelse med svenskfödda 
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arbetare.  Det sker även en stark polarisering bland etniciteter där exempelvis ”sydeuropéer” 

och ”svenskar” används som begrepp.  

 

I en vetenskaplig artikel skriven av Felix Vardy (2006) visar det sig att arbetsgivare ofta har 

lättare att förstå och utvärdera anställda som kommer från en majoritetsbefolkning snarare än 

en minoritetsbefolkning. Detta för att de delar en större del av en kulturell och 

socioekonomiska bakgrund. Det visar sig även att när tryggheten för inkommande jobb är hög 

så är det dyrt att avskeda anställda och i och med det så blir de anställda med en 

minoritetsbakgrund underrepresenterade i kvalificerade poster. Åt andra håller när tryggheten 

för inkommande jobb är låg så är minoritetsanställda överrepresenterade i gruppen 

okvalificerade arbetare. Detta visade sig gälla även när både minoritet och majoritetsanställd 

hade samma kunskaper och kvalificeringar för arbetet. De påpekar även att det finns metoder 

som kvoterar in minoriteter men ifrågasätter om det är den bästa vägen för jämlikhet på 

arbetsplatsen och de frågar sig vad som egentligen kan göras för att ändra på att minoriteter är 

starkt underrepresenterade på många arbetsplatser.  

 

Mångfald kan även förstås som genus. I Anna Wahls et al. (2001) forskning i ett typiskt 

svenskt företag visar det sig att det är betydligt fler kvinnor som står för hushållsarbetet och 

inte lika stor vikt i yrkesrollen som männen. Detta bidrar till att kvinnor inte kan vara lika 

tongivande i arbetslivet och på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män kan vara. Det 

uppges även i studien att många, både män och kvinnor anser att kvinnor är viktiga i ledande 

positioner då de ger annan synvinkel än män och tillför en viktig dimension.  

 

3.2 Mångfald som organisatorisk princip 

 

Diversity managment är ett begrepp som enligt Katarina Mlekov och Gill Widell (2003) 

uppstod i USA efter 1970 talet. Det går ut på att långsiktigt ledarskapssystem där målet är en 

organisation utan diskriminering och med högre effektivitet. Mlekov & Widell (2003) menar 

att i amerikanska undersökningar så har det visat sig att en rad positiva effekter har uppnåtts 

genom denna metod. Dels så har den på individnivå gett en stor förstärkning av identitet och 

självförtroende, likaså har individen varit mer nöjd med sitt arbete och arbetsplatsen och 

därmed haft en större tendens att närvara på arbetet. Metoden har lett till färre konflikter 

mellan olika grupper och lägre personalomsättning då olikhet ses som något positivt. Likaså 

kunde man se en lägre personalomsättning ökad kreativitet hos personalen. Det gav högre 
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produktivitet och ökad problemlösningsförmåga. Olika typer av förändringar möttes med 

hjälp av denna metod på ett mer effektivare och bättre sätt då arbetarna var mer nöjda i 

arbetsrollen och därmed även mer beredda på förändringar i samhället. Det har även funnits 

en stor samhällseffekt då efterfrågan av minoriteter, olikheter och andra underrepresenterade 

grupper på arbetsmarknaden såsom kvinnor och invandrare. Det i sin tur har lett till mindre 

arbetslöshet i samhället och till skillnad från särbehandlingsprogram har denna metod gett en 

mer grundlig förändring då den förändrar den kulturella synen i organisationen och beteenden. 

Det är en kontinuerlig process och inte ett tillfälligt program. 

 

Ser man exempelvis på att rekrytera mångfald in i en organisation så finns det även där en hel 

del olika sätt att se på det. Forskning har visat att om man exempelvis skall rekrytera en 

expert på ett nytt område så slutar det ofta med att man rekryterar någon som är familjär med 

ens eget sätt att kommunicera i den kulturella kontext man befinner sig i. Det handlar bland 

annat om bekvämlighet. Men det räcker heller inte att bara rekrytera in mångfald i en 

organisation, man måste även skapa en kommunikation som utgör en meningsfull plattform 

för meningsutbyten. Vi måste alltså försöka förstå varandra och internalisera varandras tankar 

om det skall ske någon förändring (Mlekov & Widell, 2003). 

 

Likaså har Mlekov & Widell (2003) visat att det finns tre steg som kan åstadkomma en 

interkulturell kompetens. Först behövs en medvetenhet om personernas känslor, tankar och 

värderingar, detta kan leta till att man mer aktivt söker kunskap om personers bakgrund, 

kulturella värderingar, mönster och historia. Vidare så behöver man helt enkelt pröva de nya 

kunskaperna så de kan bli till färdigheter. Denna process hjälper oss att förstå och enklare 

umgås med människor med olika bakgrunder än oss själva. Detta sker i en slags ständigt 

pågående dialog och process, inte som en kurs eller utbildning.  

 

Likaså menar Mlekov & Widell (2003) att i en organisation så sker oftast den dagliga 

verksamheten som ett slags monotont instrumentellt utförande medan den interkulturella 

kommunikationen sker i en subjektiv dimension där man är mer privata med varandra. 

Gränserna här behöver överskridas och blandas samman för att nå ett bättre resultat.  
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3.3 Sammanfattning 

 

Här har jag presenterat hur mångfald kan förstås i samband med ett organisatoriskt perspektiv. 

Jag belyser att mångfald inte alltid är ett lätt fenomen att förstå. Mångfald ses ofta som något 

positivt där exempelvis kompetens, tillgodoseende av marknadens behov och ökad 

produktivitet ses som fördelar. Det är främst etnisk mångfald jag väljer att ta upp men även 

exempelvis genus. Likaså påvisar jag att det finns flera olika sätt att uppnå mångfald.  

 

Det finns en problematik med att till största del ha etnisk mångfald som grund för tidigare 

forskning. Det kan leda till att man förlorar viktiga aspekter av förståelsen av mångfald innan 

man ens börjat sin studie. I det här fallet var det dock svårt att finna annan forskning som 

kunde ses som relevant. Man kan även se faran i att själva bestämma sig och definiera 

mångfald på ett visst sätt. Kanske skulle berörda parter definiera sig på annat sätt? Rätten till 

självdefinition kan därmed bli lidande.  
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4. Teori 

 

 

4.1 Socialt lärande 

 

I den här delen kommer jag att presentera vilka teoretiska utgångspunkter jag har valt att ha 

och varför jag har valt just dessa.  

 

Jag valt att utgå från Albert Banduras (Crain, 2005) teori om socialt lärande. Banduras teori 

utgår från att man i sociala situationer lär sig genom att observera andra i sin omgivning. Det 

finns några olika steg eller viktiga punkter i hans teori. För det första så sker en observation, 

vi lär oss genom att titta på andra och vi lär oss också konsekvenserna av vårt handlande, 

exempelvis i sådan situation som jag undersöker, mångfald i köksmiljöer så kan man tänka att 

mångfald förstås och ”lärs ut” socialt, man agerar på olika sätt och om man är ny i ett kök så 

observerar man andra anställda hur de beter sig.  

 

Jag motiverar valet av teori genom att köken jag undersöker kan ses som en arena för lärande 

där inte bara mångfald är en aspekt utan all kommunikation kan ses som en lärandesituation. 

Miljön i köken kan ses som en miljö som passar väldigt bra att förstå utifrån ett socialt lärande 

perspektiv. Detta just för att det är mycket lärande som sker i en slags lärlingssituation där nya 

som kommer in och även de som arbetat ett tag lär sig av de mer erfarna hur man gör i just det 

köket. Likaså påverkas även det sociala livet av detta, kommunikationen mellan de arbetande 

och hur vi kan förstå den.  

 

Viktigt att påpeka är att Banduras (Crain 2005 s. 198-201) menar att handlandet av en individ 

inte nödvändigtvis beror enbart på observationen. Det beror även på om personen som 

observerar och eller om personen som observeras får antingen negativ eller positiv respons på 

det som händer. Exempelvis kan man se att om en kommentar med rasistisk underton får en 

positiv respons från individer omkring den som uttalar den så är det mer troligt att den som 

observerar också kommer att lära sig att utöva samma typer av kommentarer. Däremot om en 

sådan kommentar får en negativ respons så är det mindre troligt för observatören att imitera 

den observerade.  
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Banduras (Crain 2005 s. 199-200) menar även att det finns andra saker som påverkar det 

sociala lärandet, man kan se en effekt av olika stimuli, om en person observerar olika saker i 

ett sammanhang, exempelvis om i samband med den rasistiska kommentaren observatören 

upplever att det förekommer andra handlingar eller andra kommentarer kommer även dessa 

att med repetition kunna uppstå i personen sinne om personen får höra den första 

kommentaren. Men det kan även vara olika typer av stimuli, inte nödvändigtvis verbala eller 

visuella. Vi måste även uppmärksamma vår omgivning för att kunna lära oss av den. Enligt 

Banduras (Crain 2005 s. 199) så lyckas någon fånga vår uppmärksamhet genom att stå ut från 

mängden, ha olika egenskaper som drar till oss den eller på annat vis fångar vår 

uppmärksamhet. Det är alltså ett värdefullt sätt att förstå hur produktion och reproduktion av 

saker sker.  

 

Ser man på ett sätt att se på praktiken av det sociala lärandet så kan man se att Bandura (Crain 

2005 s. 212-213) menar att beteende lärs genom exempel, inte genom exempelvis 

bestraffning, om det i en situation uppstår ett beteende som skapar problem så kommer man 

alltså längst med att föregå med exempel snarare än att säga till någon på ett negativt sätt. 

Likaså kommer man även längre med positiva ord än med negativa ord, vilket kan ha stor 

effekt på hur miljön i köken kan bli.  

 

Likaså menar Banduras (Crain 2005 s. 206-213) att hur massmedia presenterar något också 

kan få en effekt på hur en individ lär sig en självbild, vilket är relevant i den här uppsatsen. 

Självbilden påverkas också av självuppfattningen, om vi uppfattar oss som lågt ställda på 

samhällsstegen så kommer den bilden att internaliseras av oss och bidra ännu mer till vår 

självbild och på så vis reproduceras. Om vi exempelvis anser att vi är dåliga på något kommer 

vi inte kämpa lika mycket för att få ett bra resultat än om vi anser att vi är bra på något. Med 

andra ord kommer en negativ självbild i en viss situation bidra till att vi inte vill lägga lika 

mycket energi och försöka lika mycket för att nå ett resultat i jämförelse med en positiv 

självbild då vi istället lägger betydligt mer energi och försöker hårdare och får då större chans 

att lyckas med något.  

 

Banduras (Crain 2005 s.201-202.) menar att socialiseringsprocessen sker i alla kulturer och i 

alla kulturer så finns det olika beteenden som lärs ut. Ett beteende som är genomgående för 

alla kulturer är när det är acceptabelt att visa ilska och aggression. Individer lär sig hur 
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aggression skall visas i den kontext de befinner sig genom att iaktta, imitera och genom att 

åter iaktta förstärkas.  

 

Vidare så menar Banduras (Crain 2005 s.203-) att individer lär sig könsroller via det sociala 

lärandet. Även om mycket av lärandet sker i yngre åldrar kan beteenden förändras efter nya 

modeller iakttas och låter personen imitera och förändra sitt beteende. Han menar även att 

vissa delar av könsroller kan vara nedärvda genetiskt men hävdar att det förmodligen till 

största del handlar om socialiseringsprocessen och det sociala lärandet.  

 

Det har visat sig i undersökningar (Crain 2005 s.204-205) att de egenskaper och beteenden vi 

i samhället ofta ser som positiva, generositet, empati, hjälpa andra och så vidare ofta lärs in 

genom just socialt lärande, att iaktta förebilder eller ”modeller” som vi har i vår närhet för att 

sedan imitera. Det visade sig exempelvis i en studie att genom att iaktta en person som visade 

empati och generositet genom att donera till bättre behövande hade effekten att de som tittade 

på själva började anamma det beteendet. Inte bara i det första ledet utan även flera gånger på 

längre sikt trots att de senare inte alls befann sig i en liknande kontext. Det förklaras 

ytterligare att även ord kan vara effektiva om de framförs på rätt sätt. Man kan tala om för 

någon hur den skall göra, men det är inte säkert att den gör så. Men ligger det ett längre utlägg 

om varför och framförallt känslomässig tyngd bakom det man säger är det större chans att 

personen gör som man säger, med andra ord är det nödvändigtvis inte enbart handlingar och 

imitation av dessa som kan utgöra en grund för socialt lärande.  

 

När det gäller internaliserande av de modeller som skapar vårt beteende menar Banduras 

(Crain 2005 s.205-206) att vi även här imiterar och iakttar förebilder i vår omgivning. En 

person kan exempelvis få mycket beröm för att ha gjort något, personen kan få komma att ha 

samma typ av krav på sig själv och inom sig själv antingen straffa sig själv eller belöna sig 

själv beroende vad personen åstadkommer. Men det behöver inte nödvändigtvis vara en 

person i deras omgivning som står modell, likaså kan förebilder i media och så vidare stå 

modell och individen kan lika gärna internalisera en sådan bild. Detta förstärks av det som 

tidigare nämnts där vi påpekar för oss själva att vi exempelvis är bra på något, då kommer vi 

att agera på ett sätt där vi lägger mer energi och anstränger oss mer för att genomföra det och 

givetvis motsatsen om vi anser oss vara dåliga på något.   
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Som en slags utveckling av Banduras (2005) sociala lärande vill jag även visa på det situerade 

lärandet. Det situerade lärandet ser lärandet som en del av en kulturell kontext och som en 

icke separerabar del av kulturen. Lave & Wengers (1993) definition av lärande är något som 

sker genom att medverka i det sociala livet. Deras poäng är att de ville ta bort själva tanken 

om att lärande sker i huvudet på individen till att det sker omkring oss och konstant i livet.  

 

 

4.2 Situerat lärande 

 

Jean Lave och Etienne Wenger (1994) menar att lärandet sker i ett slags lärlingssystem i 

kontexten av den kultur eller grupp man befinner sig i sig. De ser även att deltagandet i en 

grupp inte bara är ett sätt att lära sig saker på utan även som ett sätt att bli en accepterad 

medlem i gruppen. I det här fallet så liknar de väldigt mycket Banduras (Crain, 2005) tankar 

om socialt lärande. 

 

Mångfald kan som tidigare nämnt ses på flera olika sätt och faktorer som kan ingå i en sådan 

analys är bland annat etnicitet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion, nationalitet 

och så vidare, däremot behöver inte alla faktorerna vara med i en analys och det kan även 

finnas fler faktorer som spelar in (Konrad et al. 2009). 

 

När jag genomförde intervjuerna och transkriberade dem så insåg jag att de var fyllda av saker 

som hade anknytning till en teori jag läst om tidigare i mina akademiska studier. Etablerade 

och outsiders av Norbert Elias och John L. Scotson skrev om hur etablerade i ett samhälle 

reagerade när det kom nya människor, så kallade outsiders och hur dessa bemöttes (Elias & 

Scotson, 1999) 

 

4.3 Vi och dom 

 

Ser man vidare på den undersökning som Elias & Scotson (1999) gjorde så uppkommer olika 

förklaringar till olika bekymmer. Bland annat så nämns det att oavsett ”samhällen” eller 

grupperingar så finns det alltid olika problem, givetvis av olika art beroende på typ av 

samhälle. Samhälle kan i det här fallet även ses som olika grupper, exempelvis en arbetsplats. 

Det uppstår hierarkier och vissa anses bättre och vissa anses sämre. Det behöver dock inte 
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betyda att det automatiskt är så att en individ som ser sig högre stående än andra ses så av de 

andra, det kan lika gärna vara motsatsen.  

 

Men det betyder inte att relationerna mellan individerna eller grupperna är statiska, individer 

kan exempelvis göra en förflyttning mellan olika statuslägen och ”klättra” i hierarkin. Detta 

kan enligt Elias & Scotson (1999 s.145-146) ses som ett hot av dom som redan tycker sig 

befinna sig högre upp i hierarkin och de känner sig hotade och finner ofta orsaker till att 

klanka ner på de som klättrat uppåt.  

 

 

4.4 Sammanfattning 

 

Jag har valt att utgå främst från tre olika teorier, socialt lärande av Albert Banduras (Crain, 

2005). Likaså av situerat lärande (Lave & Wenger, 1994) och outsiders och etablerade (Elias 

& Scotson, 1999).  

 

I det sociala lärandet ingår det mycket om socialisering och lärande i en kontext. Kontexten 

kan i det här fallet ses som en arbetsplats även om Banduras (Crain, 2005) möjligen inte såg 

det som sin huvudsakliga arena att förstå. Däremot så är arbetsplatsen en arena där Lave & 

Wenger (1994) har utvecklat sin teori om situerat lärande.  

 

Jag anser att socialt och situerat lärande i den här situationen är väldigt lämplig då kontexten 

passar mycket bra för dessa teorier. De som arbetar i köken möter en miljö med stora 

möjligheter för den sociala interaktionen och i den så sker en stor del lärande. Det är möjligt 

att det hade varit lämpligt att finna en teori om just kök, men en sådan kunde jag inte finna.  

 

Huvuddelen av min teori består av just socialt lärande och även om man kan tänka sig att 

vuxna människor inte behöver socialiseras eller gör det i en situation då de redan är vuxna och 

har genomfört sin socialisering sedan barnsben så vill jag påpeka att varje ny situation skapar 

nya hinder, utmaningar och möjligheter.  
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5. Metod och tillvägagångssätt 

 

 

 

5.1 Förberedelser för intervju 

 

Jag har valt semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, metodologiskt har jag 

min grund i hermeneutiken och använder mig av den hermeneutiska cirkeln för att förstå och 

skapa sammanhang samt mening i min förståelse av datan. Anledningen till mitt val av 

semistrukturerad intervju är för att möjligheterna att spontant finna nya frågor eller rent av 

nya vägar att gå under intervjuns gång blir större med en semistrukturerad intervju än en helt 

strukturerad. Å andra sidan skulle en ostrukturerad kunna ses som allt för lös i sina ramar och 

ha potential att fladdra ut helt i periferin och inte alls sluta i svar på de frågor jag skulle vilja 

ha svar på. Detta kan ses som avgörande för mitt tillvägagångssätt då det under intervjuerna 

bidrog till att mycket intressant och kanske annars otillgänglig data kom fram. I det här fallet 

så fungerade alltså provintervjun som en slags grund där frågorna som hade arbetats fram var 

mer som ett skelett, sedan vid första intervjun kom resterande frågor fram och även en eller ett 

par följfrågor under följande intervjuer (Dalen, 2007). 

 

Jag tog kontakt med min före detta chef och frågade henne om hon trodde att några skulle 

vara intresserade av att ställa upp på intervjuer för den här uppsatsen. Hon hänvisade mig till 

några kök och jag tog kontakt med köken, därför skulle jag vilja kalla detta för ett 

bekvämlighetsurval där jag först kontaktar någon som jag sedan tidigare känner till för att 

sedan komma vidare (Dalen, 2007). 

 

Gällande maktförhållandena i en intervjusituation är en komplicerad fråga, det kan handla om 

saker som kön, etnicitet, ålder, utbildningsnivå, livssituation etcetera som kan påverka 

maktförhållandet. I den här situationen har jag valt att intervjua människor med olika typer av 

bakgrund, olika etnicitet, olika utbildning, olika ålder, kön och så vidare. Det är ju givetvis 

omöjligt att inte ha något slags maktförhållande. Genom att låta de intervjuade tala om vad de 

verkligen tycker samt att jag själv har arbetat på ”golvet” i kök som både kock och 

köksbiträde har gett mig en slags idé om hur jag genom min egen bakgrund kan påverka, i alla 
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fall till någon grad så maktförhållandena inte blir alltför ojämlika eller påtagliga (Thomsson, 

2002).  

 

Men det är även viktigt att reflektera över det faktum att jag faktiskt har arbetat på ”golvet” i 

kök i samma kommun. Det kan även ge en slags falsk säkerhet hos de intervjuade som 

möjligen kan ses som en ojämn maktbalans. Skulle de intervjuade kanske berätta saker som 

de kanske inte skulle göra annars? Skulle de kanske berätta saker som de emotionellt anser är 

i konfidens? Det är frågor jag har funderat över. Det är inte lätt att komma fram till något 

direkt svar på dessa frågor, men det jag själv kom fram till var just att det bästa i situationen 

förmodligen var att jag faktiskt hade en slags ingång i och med att jag själv hade arbetat i 

deras situation och att det övervägde de negativa aspekterna. 

 

Gällande min intervjuguide har jag tagit fram den till stor del med tanke på områdesprincipen, 

jag har valt att börja med lite lättare frågor som kanske inte direkt går direkt in på de tyngre 

områdena men som ändå är intressanta att få reda och som kan få intervjupersonen att slappna 

av lite, känna att hen kan öppna upp och ge personen en möjlighet att känna av situationen 

(Dalen, 2007). 

 

 

5.2 Intervjusituation 

 

Efter att ha arbetat fram en intervjuguide så genomförde jag en provintervju och den gick 

mycket bra, i samrådan med min handledare så satte jag vidare igång med intervjuerna. Under 

den första intervjuns gång så kom jag att tänka på en hel del följdfrågor och antecknade ner 

dessa och de fick även vara med på kommande intervjuer. Detta var ett beslut som jag anser 

hade en positiv effekt på intervjuerna då de kom att belysa och leda till mer relevant data.  

 

Innan intervjuernas genomförande så besökte jag samtliga kök och pratade med personalen, 

frågade vilka som ville vara med samt presenterade min forskningsfråga och varför jag ville 

genomföra min undersökning. Jag vill även tillägga att jag informerade samtliga respondenter 

om de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar samt arbetat utifrån 

dessa. De innefattar främst samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Jag frågade intervjupersonerna innan intervjun om det var nog att muntligt 
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presentera deras rättigheter och samtliga ansåg detta godtyckligt, det skall också tilläggas att 

samtliga intervjupersoner var myndiga, det vill säga över 18 år (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vidare kan jag tillägga använde mig av en del tekniska hjälpmedel i intervjun, dels använde 

jag mig av en digital portaenhet som ett sätt att ta upp ljudet på som rekommenderas av 

Monica Dalen (2007) vidare använde jag mig av olika mjukvara för att göra ljudet på 

upptagningarna klarare innan jag transkriberade. 

 

Under observationsfasen har jag som tidigare anmärkt valt att använda mig av 

semistrukturerad intervju som metod, den metoden visade sig efter både provintervju samt 

den första intervjun fungera bra, efter samtliga intervjuer insåg jag att den hade fungerat 

mycket bra och gett mig möjlighet att kunna fördjupa mig inom mitt område.  

 

Antalet personer dikterades av antalet som ville ställa upp på intervju, flera hoppade även av 

någon dag innan de skulle intervjuas, därför påverkades antalet intervjupersoner. Från början 

ställde åtta personer upp på intervju, men tre hoppade av strax innan intervjutillfällena och 

slutligen blev det fem som genomförde sina intervjuer.  

 

Efter jag hade transkriberat mina intervjuer så började jag läsa igenom dem ett antal gånger 

för att försöka utröna teman, dessa teman blev sedan utgångspunkt för min analys. Jag skrev 

ut transkriberingarna och klippte isär papprena där jag ansåg att olika teman tog vid och 

sorterade därefter mina teman och kunde på så vis lättare analysera den relevanta datan.  

 

5.3 Metodologisk utgångspunkt 

 

Det vi bör beakta är att en tolkning och förståelsen är något som kan förändras genom tid, 

andras tolkningar, interaktion med andra individer i samhället och diskussion. Det är alltså 

inget statiskt, det bör heller inte vara statiskt för vi förstår inte bara det förflutna och nutiden 

utan tar oss även framåt i framtiden genom den. Detta perspektiv påverkade min egen 

förståelse för vad upplevelsen av själva mångfalden innebar för de intervjuade, dels genom att 

jag efter några av intervjuerna kunde ställa frågor som var mer specificerade till ämnet och att 

jag efter att ha transkriberat och analyserat datan faktiskt kunde förstås på ett nytt och 

spännande sätt (Ödman, 2001). 

 



David Norberg 
851015  

17 
 

Ser man på en stol så har vi sedan barnsben beskådat andra i vår omvärld interagera och prata 

om vad stolen innebär och vad man använder den till, vi behöver alltså inte tolka den på något 

speciellt vis eftersom den redan i vår förförståelse innehar en självklar roll, förklaring och 

betydelse. Inom hermeneutiken så söker man att tolka saker som man inte direkt förstår, eller 

saker som man inte direkt har lärt sig vad det innebär sedan tidigare. I mitt fall innebär det att 

tolka och försöka förstå de många dimensioner dels av människors samvaro och förståelse av 

varandra men även ett så komplicerat och mångfacetterat begrepp som mångfald (Ödman, 

2001).  

 

 

Per-Johan Ödman (2001) beskriver om hur en öppenhetsprincip kan användas i sitt tolkande 

av sin data, en princip som låter forskaren se nya perspektiv som kanske inte fanns där från 

början,, helt enkelt så kan forskaren låta empirin betyda något nytt och något annat än vad hen 

förväntade sig från början. Detta är en princip jag använder mig av i min uppsats. 

 

Kortfattat så vill jag i min studie utgå från en abduktiv linje där jag inte direkt har några 

vedertagna teorier för hur det är utan snarare undersöker empirin för att ta reda på vilka 

teoretiska möjliga förklaringar det kan finnas för att sedan igen gå tillbaka till empirin och 

försöka förklara den med vad jag funnit. Med andra ord så blir det ett slags fram och tillbaka 

arbete mellan empiri och teori.  
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6. Resultat och analys 

 

 

Vid analysen av intervjuerna så framkom några tydliga teman, dessa kommer jag att 

presentera och bearbeta dessa i tur och ordning. Det första klara temat som kom fram var 

språk, inte bara språk som möjlighet till kommunikation utan även språkets vikt som verktyg 

för att vi överhuvudtaget ska kunna genomföra någon typ av arbete. Det andra temat var 

fördomar, något som genomsyrade hela den dagliga operation, inte enbart som något negativt 

utan även som samhällspraxis i kommunikationen om köken och i köken. Vidare så uppstod 

teman som genus, det sociala samtalet, yrkesidentitet, utveckling och framtid. 

 

 

 

6.1 Språk 

 

Språk var ett tydligt tema som tidigt utrönte sig självt vid intervjuerna, kanske främst 

språksvårigheter mellan de arbetande som i sin tur ledde till missförstånd och konflikter. I de 

kök jag undersökte inom kommunen är det en väldigt stor blandning av olika etniciteter, 

kulturer, bakgrunder, kön, ålder och annan typ av mångfald. Språk har alltid varit en barriär 

och en möjlighet, ett sätt för människor att kommunicera och förstå varandra, pratar man inte 

samma språk så är det svårt att förstå varandra. Något som genast kom upp till ytan vid 

samtliga intervjuer var frustrationen över att inte förstå varandra. Där någon påpekade hur en 

uppgift skulle göras så missförstods den ofta och ledde till konflikter och enligt de intervjuade 

felaktigt utförda uppgifter. Vissa gick så långt att de hävdade att man ibland inte ville förstå 

även om personen ansåg sig veta att de berörda kunde förstå.  

 

Ah ibland funkar det jättebra, sen när man inte vill förstå vad jag säger då funkar det inte alls. 

Språkförbistringar skulle jag vilja säga påverkar mycket, att man inte kan svenska.  

Att man inte kan språket helt enkelt. Man får vara överjävligt tydlig ibland (IP2). 

 

Man kan även se att språk var också en grund för grupperingar:  

 

Dom här svägerskorna då, jag vet inte om man ska kalla det för grupperingar, men dom pratar ju samma 

språk. Då pratar ju dom med varandra sådär (IP2). 
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Nej, alltså dom pratar svenska ibland också men dom pratar sitt språk också. Men det är inte så att dom är 

avskilda från dom andra utan dom är med dom andra också men om man ska liksom titta på alla och säga 

är det bara någon gruppering som är specifik så kan man nämna dom två (IP3). 

 

Här vill jag ta in teorin om etablerade och outsiders även om det i det här fallet inte alltid var 

klart vilka som var etablerade och vilka som var outsiders. Det var lika ofta svenskfödda som 

ansåg sig vara utanför samtalen som det var utlandsfödda som ansåg sig vara utanför 

samtalen, det berodde helt på situation och det faktum att det enligt respondenterna var svårt 

att inte hålla sig till att prata mest med den eller de man hade språklig samhörighet med.  

 

Men det var inte alltid lätt för respondenterna att hantera mångfalden i språk, de hinder de 

kunde innebära. En respondent beskrev Sveriges historia om hur samer inte fick tala sitt 

modersmål i skolan och att det inte alltid är lätt att hantera språk och utanförskap.  

 

Men sen har vi en annan aspekt och det tycker jag är det svåraste av allting därför att vi har ju en historia i 

sverige till exempel det här med samer som inte fick prata sitt modersmål och sådär i skolorna och då 

säger jag sådär att en människa måste få prata sitt modersmål även på en arbetsplats men det blir så att 

några personer sitter och pratar sitt språk hela tiden så kan det bli väldigt utestängande gentemot andra 

som är ensamma från sitt kulturområde, då pratar inte bara här i sverige, det blir inte roligt man måste 

försöka kommunicera på det gemensamma språket för att kunna bli rättvist (IP4). 

 

Jo men det är ju ett naturligt beteende hos människor att göra så, men jag tycker att det är tråkigt att det 

blir så som ytterligare förstärker det här med skillnader mellan människor, utanförskap och sånt med 

etnicitet och såna saker, vi också, det har vi ju diskuterat mycket på luncher såna här saker att man 

kopierar varandra (IP4). 

 

Skulle man se till Banduras (Crain, 2005) teori om socialt lärande så kan man här se tydliga 

tendenser av produktion och reproduktion, inte enbart genom iakttagande och observation 

utan även i handlande, den ena individen observerar de andra göra på ett visst sätt och 

upprepar handlingen i sin tur genom att göra på samma sätt fast åt andra hållet.  

 

Språk var ett tema som genomsyrade samtliga intervjuer, det är som tidigare nämnt inte bara 

ett verktyg för att prata utan hela grunden för kommunikation, därmed alltså oerhört viktigt 

för att kunna förstå vad som sker i köken och hur det ska och bör förstås. Många missförstånd 

uppstod ofta i flera av köken på grund av språkliga hinder, inte nödvändigtvis alltid genuina 
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missförstånd utan en av respondenterna påpekade att hen trodde att många inte ville förstå 

utan som valde att missförstå för att det var enklare, detta ledde till en hel del konflikter och 

inte bara i det nämnda köket utan även missförstånd i språk överhuvudtaget i samtliga kök 

kunde leda till konflikter av mindre art.  

 

Ah här blir det mycket missförstånd eller så vill man helt enkelt inte bara lära sig att man öppnar bara inte 

ugnen, jag har sagt till hundraåttatusen gånger att öppna för fan inte bara ugnen, ”jaja men det piper, då är 

det klart”, nej det är inte klart, för man måste kolla om potatisen är genomkokt. ”jaja men det piper”, ja 

men det är inte klart man måste kolla ”jojo det piper, då är det klart”. Så, det är en standarddag för mig, 

jag får tjata mig till om att dom ska kolla om potatisen är kokt (IP2). 

 

Likaså påpeka samma respondent gällande vilja att missförstå också berodde på ovilja att 

arbeta, hen ansåg att flera av medarbetarna använde missförstånd på grund av språk som en 

ursäkt för att slippa jobba mer än nödvändigt, för om de jobbade på snabbt och på det sätt som 

ledaren angav skulle de behöva gå och hjälpa någon annan i någon annan del istället för att 

kunna göra som de gjorde nu.  

 

Då står dom ju hellre och gnuggar på samma fläck i en kvart istället för att gå in i disken (IP2). 

 

Jag har sagt till hundraåttatusen gånger att öppna för fan inte bara ugnen, ”jaja men det piper, då är det 

klart”, nej det är inte klart, för man måste kolla om potatisen är genomkokt. ”jaja men det piper”, ja men 

det är inte klart man måste kolla ”jojo det piper, då är det klart”. Så, det är en standarddag för mig, jag får 

tjata mig till om att dom ska kolla om potatisen är kokt (IP2) 

 

Ser man på ovanstående citat så kan man konstatera att språket blir ett hinder för arbetare att 

lära sig och ta till sig professionella vanor i köken.  

 

Man kan alltså konstatera att språk är ett av vårt viktigaste verktyg i våra liv överhuvudtaget, 

något som vi kan ta för givet om man inte ställs inför situationer där det ställs på ända och 

ifrågasätts.  

 

Språk i sig är en tydlig del av de arbetandes vardag, inte bara som arbetsverktyg utan som ett 

grundläggande sätt att skapa mening i hela sitt arbetsliv. Språket fungerar som ett slags filter 

som allting filtreras igenom och även om någon säger något som den menar en viss sak med 

är det långt ifrån säkert att personen på andra änden uppfattar det som det först var menat. 
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Språket kan alltså tolkas som något betydligt större, något som genomsyrar hela individens 

existens på alla nivåer, inte i egenskap av det viktigaste utan i egenskap av det som möjliggör 

allt, om personen inte hade ett språk hade alltså det inte funnits en möjlighet att förstå något 

alls.  

 

Jag vet inte faktiskt, kanske. Det tror jag, om man går till sig själv, om jag får välja att prata med någon 

som jag förstår bra eller någon som jag knappt förstår alls då väljer jag ju att prata med den jag förstår 

bra.  Har man varit i det här landet i trettiotvå år och inte lärt sig bättre då har man fan inte något intresse 

av att lära sig bättre, det blir ju inte bättre (IP2).  

 

Här blir det mycket missförstånd eller så vill man helt enkelt inte bara lära sig (IP2). 

 

Jag menar jag var nära att säga upp mig för några år sen och det blev väldigt sånt här skrikande och 

bråkande här och allihopa och den person som jag rök ihop mig kom sen i princip och bad om förlåtelse 

och alltihop fast dom fortfarande inte förstod varför jag var arg och upprörd (IP4). 

 

Lika viktigt som språket är en del av intervjupersonernas vardag blir det ju även en nyckel till 

lärande, inte bara lära in saker utan även lära sig sociala situationer, rutiner, förståelse av ett 

litet samhälle som ändå ett kök kan ses som. Det blir ju en stor del av det sociala lärandet som 

sker i arbetssituationen och i det sociala livet på arbetsplatsen. Ser man på Banduras (Crain, 

2005) teori om socialt lärande så syns det tydligt att språket blir en nyckel och mycket viktig 

del av individens möjlighet att förstå och interagera i en social miljö. Likaså kan man se att 

språket spelar en lika stor roll i utanförskap då själva språket ofta var själva begränsningen 

som skapade just dessa kategorier (Elias & Scotson, 1999). 

 

 

6.2 Fördomar och yrkesidentitet 

 

Fördomar var ett tema som ofta dök upp, dels genom direkta frågor men även genom vad 

respondenterna ansåg sig ha hört och sett både inom och utanför köken i relation till andra 

frågor. Ett exempel på en fördom var att man generellt trodde att människor som inte arbetade 

i samma bransch eller hade arbetat inom samma bransch ansåg att det främst var gamla 

medelålders överviktiga kvinnor som serverade och värmde upp mat. Likaså fanns det tankar 

om att andra tänker att de okvalificerade platserna såsom köksbiträde, diskare etcetera mest 

var utlandsfödda som innehade. Andra tänkte att folk såg dem som lågavlönade människor 
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med låg samhällstatus. Något intressant var att en respondent medgav att hen hade rätt många 

egna fördomar om skolkök innan hen själv började arbeta i ett.  

 

 

Ja, jag tror att man har en fördom om att dom såkallade köksbiträden och diskare ofta är av utländskt 

bakgrund att man inte är utbildad, det tror jag, för det är ofta, får man vikarier som ställer sig i disken så 

är det oftast folk med annan etnicitet, så jag tror också att dom fördomarna finns nog faktiskt, dom mer 

lågavlönade positionerna att det är dom som får dom (IP5). 

 

Gud ja, det gör det, jag hade världens fördomar själv när jag började, innan jag började tänkte jag att alla 

var tjocka medelålders kvinnor med knästrumpor och hårnät ungefär, nä men det var den här riktiga 

mattanten eller husmoran jag såg framför mig, men det finns nog fortfarande tankar om att man är ful, 

tråkig och gammal, tjock (IP5). 

 

Hen medgav även att hens fördomar hade krossats sen hen började arbeta i skolkök men att 

synen om att samhället i stort förmodligen såg på skolkök som hen gjorde tidigare 

förmodligen sitter i, det är även något som visade sig i andra skolkök då det var fler än hen 

som trodde att människor generellt såg på skolkök ungefär likadant.   

 

Intressant att iaktta i sammanhanget är att fördomar verkar finnas inte bara i samhället i stort 

utan även bland individerna som arbetar i köken.  

 

Indirekt säger ju lärarna det till barnen som jobbar som jourelever här alltså ”Nu har du hamnat på din 

rätta plats” det är liksom något sån här spydighet som att ungefär som att du är dum i huvudet och då 

hamnar du här (IP4). 

 

Ser man på vissa fördomar så kan man tydligt se att precis som Elias & Scotson (1999) 

beskriver att den grupp som nedvärderas av den etablerade gruppen får stå till svars för 

individerna som beter sig sämst i den gruppen istället för att individer får stå till svars som 

individer, som i det här fallet läraren påpekar för eleven att akta sig för att bli som de som 

jobbar i kök.  

 

Fördomar kan helt klart påverka en individs självbild, om en person ständigt får höra något så 

kommer hen tillslut att tro på den. Tittar vi på exemplet med köksarbetarna så kan man se att 

de kämpar hårt för att ändra en bild av dem som överviktiga, lata och inte engagerade 
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arbetare. Det är här man kan se på det sociala lärandet i ett större sammanhang. Den negativa 

bilden kommer inte nödvändigtvis inifrån själva köken utan utifrån, en omvärld de arbetande 

ständigt, dagligen behöver möta och hantera, något som tydligt syns i exemplet med lärarna 

som säger till eleverna att akta sig för att hamna i skolkök (Banduras, 2005). 

 

Så, så att dom har ju sett på TV hur det ser ut och alla tror ju att det är så TV uppvisar att man knappt vill 

göra nånting och så (IP2).  

 

Innan jag började tänkte jag att alla var tjocka medelålders kvinnor med knästrumpor och hårnät 

ungefär... jag tror att det fortfarande finns lite av dom fördomarna (IP5). 

 

Självbilden påverkas som sagt av fördomar och andras tankar kring en, men nystar man vidare 

i konceptet så kan man upptäcka att det kan finnas andra saker som påverkar inte bara i själva 

köken utan även i ett större samhälleligt perspektiv, fördomar producerar och reproducerar 

tankar som sedan befästs och i och med det produceras och reproduceras, det blir alltså en ond 

cirkel.  

 

Sammanfattningsvis kan man se fördomar som något som påverkar intervjupersonernas 

självbild, ofta på ett negativt vis. Det betyder givetvis mycket för individen i längden även 

miljön, kanske inte så extremt som att det ändrar hela miljön, men det påverkar definitivt 

deras vardagliga situation.  

 

Intervjupersonernas syn på deras egen roll i samhället var intressant, de hade ofta fått höra 

indirekt att de var lågt ner på samhällsstegen och de ansåg att deras jobb var ett så kallat 

”skitjobb”. Det visade sig att när de hade berättat för andra människor som inte hade samma 

eller liknande yrke så hade de människorna i vissa fall blivit chockade då de hade haft 

fördomar om att människor som jobbar i skolkök inte hade den typen av social kompetens och 

intellekt som de hade förväntat sig, likaså visade det sig att flera av respondenterna hade 

redan innan de ens fick frågan vad de gjorde mentalt förberett sig genom att skapa en slags 

mer noggrann förklaringsmodell av vad de exakt gjorde för att folk som frågade inte skulle 

tycka att det var just ett ”skitjobb”.  

 

Jag har suttit på sån här disputationsmiddag och haft långa diskussioner med folk och så säger dom ”jaha 

vad håller du på att forska om?” nej jag är liksom matatant, dödstyst sen så pratar dom med dom andra 
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runt omkring. Och inte tror jag heller av någon illvilja, bara liksom nja, dom vet inte riktigt hur dom ska 

hantera diskussionen (IP4). 

 

Fast jag brukar presentera det på sånt sätt från början så man inte får den frågan sen så är det väl också att 

det finns väl ganska många fördomar om hur man är eller vad man gör när man jobbar i skolkök och att 

skolmaten är väldigt dålig (IP5). 

 

Det finns tydliga exempel där en intervjuperson får förbereda sig och presentera sitt yrke på 

ett sätt som gör att hen slipper obekväma frågor, redan där kan vi se hur ett sådan socialt 

lärande har påverkat i praktiken och även om personen inte har internaliserat en total bild av 

sig själv på ett visst sätt så har det ändå påverkat till viss grad. 

 

Nej men det är ett jävla slit i kök helt enkelt, det är ett hårt arbete, det är mycket tunga lyft och och 

obekväma arbetstider, kanske inte just i dom här köken då, dåliga arbetsmiljöer ofta, högljutt, skrikiga 

ungar och mycket ja så. Det är ett tungt jobb (IP2). 

 

Dom har ju sett på TV hur det ser ut och alla tror ju att det är så TV uppvisar att man knappt vill göra 

nånting och så (IP2). 

 

Typ lite kanske slaveri. Kanske inte just slaveri men kanske lite ah att man har lite mindre status eller 

sådär, mattant sådär, man tänker inte på att dom är viktiga personer som gör verkligen ett viktigt jobb 

(IP4). 

 

En annan respondent påpekade att media har gett en bild av att skolkökspersonal är människor 

som generellt helst inte vill göra något som är lata, i hens beskrivning av hur andra reagerar 

när hen berättar att hen jobbar i skolkök så verkar det vara polariserade reaktioner, antingen så 

reagerar folk med att de kommer att det är kul att någon engagerar sig i barnens mat och 

faktiskt gör något bra och andra reagerar betydligt mer negativt. Hen påpekar att folk som 

reagerar negativt ofta ser ner på folk som jobbar i skolkök, att hen upplever att hen sjunker i 

status hos personerna när hen berättar om sitt yrke. Likaså påpekar samma respondent att det 

är ett slitigt jobb, hen påpekar att hen kanske vill byta yrke för att orka jobba ända till pension, 

samma tankar finns hos andra respondenter, en annan påpekar att många nog ser det som ett 

slavjobb, dåligt betalt och väldigt mycket slit.  

 

Indirekt säger ju lärarna det till barnen som jobbar som jourelever här alltså ”Nu har du hamnat på din 

rätta plats” det är liksom något sån här spydighet som att ungefär som att du är dum i huvudet och då 
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hamnar du här, och jag har sagt till, jag fräste ifrån åt lärarna ibland, ni får inte säga sådana saker för det 

är ingen som vet vem jag är, mitt värde som människa eller vad jag har för bakgrund, man kan inte bara 

stämpla sådär, eller ja ”se nu hur jobbigt det är här så lär dig att jobba så du inte hamnar i det här jobbet”, 

det är inget fel på det här jobbet, det behövs också (IP4). 

 

En annan respondent påpekar att lärare på den skolan säger till elever som jobbar som 

jourelever (elever som hjälper till att städa undan lite i matsalen, schemalagt på många skolor 

att två elever dagligen hjälper till efter ett rullande schema) som de anser vara störiga att de 

har hamnat på rätt plats när de är och hjälper till i matsalen, eller så säger de till eleverna att 

de får akta sig och plugga på bra så de inte hamnar i skolkök. Med andra ord så kan man säga 

att det både finns en positiv och negativ syn på skolkök och personerna som jobbar där.  

Likaså påpekar samma respondent att hen tror att synen på folk som jobbar i kök är relativt 

låg, att de flesta är utbildade och som har misslyckats.  

 

Ser man återigen på Banduras (Crain, 2005) teori om socialt lärande så kan man koppla den 

till att lärande som sker i det sociala livet och i interaktionen med människor påverkar en hel 

del i kontakten med världen utanför köket, skolpersonal, elever och så vidare. Vid tidigare 

exempel ser man hur intervjupersonernas självbild påverkas av hur andra ser på dem och hur 

de interagerar med dem. Här så kommer även lärandet genom reproduktion in, efter 

tillräckligt många gånger kommer personalen i köket att reproducera bilden av att de står 

lägre i hierarkin genom att imitera och skapa ett beteendemönster som utgår ifrån vad andra 

tycker om dem. 

 

Ja har sagt tidigare att dom är viktiga personer, det är som vilket jobb som helst liksom. Så att dom har en 

viktig roll, det är samma sak som städare eller vad som helst, var och en har ju sin roll, sin viktiga roll så 

det spelar… om inte jag gör det så kommer någon annan göra det, det spelar ingen roll, det är något som 

måste göras (IP3). 

 

Även om många ser skolkökspersonal som relativt lågt stående i yrkeshierarkin så ser ändå de 

själva generellt på sig som arbetare som gör ett viktigt jobb, ett yrke som betyder något för 

eleverna och därmed även deras framtid, en identitet som kanske inte alltid syns i samhället 

på samma sätt. Det verkar ändå finnas en slags yrkesstolthet, att man lagar bra från grunden så 

mycket det går även om resurserna är knappa.  
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6.3 Det sociala samtalet 

 

Ser man på diskussionerna och det sociala livet i köken så kan man se några intressanta drag, 

bland annat var det som tidigare nämnt språket som begränsade, men när det väl diskuterades 

över språkgränser så kunde man se att de flesta tyckte att man ändå var ganska lika, men även 

olika. Olika bakgrunder, upplevelser och tidigare erfarenheter blandades i en mix som köken 

ändå var. Man kunde utröna olika typer av diskussioner, det var allt från politik till hemmaliv, 

jobb, fritidsintressen och så vidare. I grunden så var de flesta som arbetade i köken ändå rätt 

lika med liknande bekymmer i livet såsom ekonomi, familjeliv, tankar om framtiden etcetera.  

 

Fritidsintressen, vad man har gjort i helgen, dom som har familjer berättar väl om ungar och sånt där, vad 

dom pysslar med (IP1). 

 

Vädret å religion, usa’s inblandning i världen, nej men allt, ja vad som hänt under dagen, hur det har varit 

och sådär, lite allt möjligt (IP2). 

 

Samtalen i köken både under arbetstid och under rasterna varierade stort. Samtalet har som 

funktion att vara en del av kommunikationen och där skapas samband, mening och relationer. 

Det var kanske främst under raster det mest socialiserandet skedde, i alla fall på ett personligt 

plan. Som tidigare nämnt så var språket en stor faktor i det sociala umgänget, både som hinder 

och som möjlighet, det är något som genomsyrar hela tillvaron, även de sociala samtalen.  

 

Det är i den sociala dimensionen av arbetsplatsen som det sociala lärandet sker till stor del, 

det är där de spenderar större delen av sin vakna tid och tjänar sitt levebröd. Man pratar, 

diskuterar, imiterar, producerar, reproducerar etcetera (Banduras, 2005). 

 

Jag vet att en del tycker att man ska hålla sig strikt professionell på jobbet, men så var det inte för oss, vi 

pratade väldigt mycket privata, inte privata privata saker, men vi pratade mycket om ah men om saker vi 

gjorde när vi var lediga och det var väldigt vänskapligt och vi brydde oss om varandra ganska mycket 

(IP5). 

 

De sociala samtalen är inte allt men väldigt mycket i köksarbetarnas vardag, det är mer än 

bara småprat på jobbet, det innebär ett socialt liv utöver det man har privat. Det är i det 

sociala sammanhanget man lär sig att interagera med människor man kanske inte 

nödvändigtvis hade valt själv, en otroligt viktigt faktor för arbetsplatser och yrkesliv i stort.  
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Jag tycker ibland att det är väldigt svårt att separera dom där från varann för ibland är dom väldigt hårt 

knutna till varandra, det finns en stämning som nästan sitter i väggarna, vi har ju haft en del riktigt riktigt 

jobbiga konflikter här (IP4). 

 

Det sociala samtalet kan ses som en interaktion som sker utanför individen, givetvis är 

individen kopplad till interaktionen och är en del av den, men den sker inte i huvudet på 

individen. Samtal, konflikter, skratt och så vidare sker alltså i rummet och ibland pratar man 

om att känslor sitter i väggarna, detta skulle jag vilja beskriva som en lärandesituation som 

sker utanför själva individen även om individen givetvis samspelar och lär sig (Lave & 

Wenger, 1993). 

 

Slutligen kan jag konkludera att det sociala livet på arbetsplatsen är en del av det lärande som 

sker dagligen genom hela livet, precis som man i sitt privata liv möter nya människor, nya 

situationer och nya hinder att komma förbi och nya möjligheter att förkovra sig i så lär vi oss 

hela tiden även på arbetsplatsen, inte bara som en spelare på ett bräde utan lika mycket som 

en aktör och producent av kunskap och kunskapsutbyte. 

 

 

 

6.4 Genus 

 

Genus var ett tydligt tema genom intervjuerna, inte bara som till exempel i fördomar utan 

även hur exempelvis kommunikation fungerade, vilka förväntningar och så vidare som fanns 

på arbetslivet. Precis som etnicitet så visade sig kön vara ett väldigt grundläggande tema i 

respondenternas arbetsliv.  

 

Bara män, då tror jag det skulle smälla hela tiden alltså (IP2). 

 

Någon ansåg att genus påverkar till väldigt stor grad på vilket sätt kommunikationen skedde, 

exempelvis så ansåg hen att om det enbart var män i ett kök skulle det bli stora konflikter, 

tydliga och kanske rent av fysiska konfrontationer.  

 

Det har rekryterats in fler män men det ser fortfarande ut så att det mest är kvinnor i köken (IP5). 
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I de kök inom Uppsala kommun jag besökte var det övervägande kvinnor som arbetade, även 

om det var blandat på vissa arbetsplatser så var det en majoritet kvinnor. Det fanns både 

kvinnor och män som var köksansvariga så de ledande positionerna i köket var alltså inte 

enbart män eller enbart kvinnor utan ganska likvärdigt i spridning gällande genus. Detta 

stärktes av en respondents kommentar. 

 

Sen var det också så att vi hade en man och han zonade väldigt ofta ut när vi kvinnor satt där och pratade 

om våra kvinnosaker, så att det var ah (IP5). 

 

Ett annat exempel på hur genus påverkade var i det sociala livet, i några av köken fanns det 

exempelvis enbart en man och då visade det sig att det ibland blev så att mannen hamnade lite 

utanför i vissa diskussioner där kvinnorna pratade om saker som respondenten menade främst 

handlade om dem och hur mannen inte riktigt hängde med utan hamnade i sina egna tanker, 

sen när de tog upp något som gällde alla så var det inte säkert att han var med i diskussionen 

utan de fick påpeka att han borde lyssna.  

 

Men vi kunde sitta och prata om hår och, nej men om såna saker, då såg man att han satt och zonade ut 

(IP5). 

 

Det är intressant att iaktta hur relativt traditionella stereotypa könsroller visa sig, i detta 

exempel kan vi se att de pratade om vad en respondent kallade för kvinnosaker, i det här fallet 

hår och dylikt. Man skulle kunna se det som ett slags eko av hur samhället i stort behandlar 

saker. Ett kök eller en arbetsplats skulle kunna ses som en miniatyr av ett samhälle, en 

representation och därmed bör man även kunna se det som tidigare nämnt, som ett eko av 

samhällets åsikter i stort.  

 

Börjar man fundera över det sociala lärandet i relation till genus så kan man se att genus 

ligger som en matta av förförståelse till att lärande överhuvudtaget sker. Lärandet sker alltså i 

köket som en arena full av förväntningar, tankar om hur saker och ting är. Det genomsyrar 

alltså lärandet i stort och ligger till grund för lärsituationens grundregler (Banduras, 2005). 
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6.5 Utveckling och framtid 

 

När det gällde utveckling och utvecklingsmöjligheter så såg de flesta det som att det fanns få 

möjligheter till utveckling, de ansåg att kommunen sällan ville ge sina anställda möjlighet till 

vidareutbildning, fortbildning eller kompetenshöjande kurser då de trodde att kommunen inte 

hade råd. Det framkom att de inte hade fått gå på någon kurs på flera år förutom den 

obligatoriska årliga hygien och livsmedelshanteringskursen.  

 

Då är det nog fel jobb man har valt ganska mycket tror jag, visst man kan väl bli såhär köksansvarig men 

det är väl typ det (IP1).  

 

Det är väl såhär små vidareutbildningar till att ta det där steget till att bli köksansvarig isåfall, men inget 

utöver det, det får man väl ordna själv isåfall (IP1). 

 

Gällande karriärsvalen inom skolköksbranschen så menar alla att det inte finns någon högre 

position än köksansvarig, de kurser som ges är i mån av tid och ekonomi om någon skulle 

vilja bli köksansvarig men högre än så kommer man inte om man inte väljer att studera vidare 

själv. Respondenterna uppger också att något stöd för vidareutbildning inte tillhandahålls utan 

det får enbart vara på eget initiativ.  

 

Den tiden som jag varit här så har det inte funnits någon utveckling här (IP3). 

 

Vill min personal vidareutveckla sig så skall jag välkomna det, absolut, men det finns inget större driv i 

dom (IP2). 

 

I ett kök kom det fram att de ansåg att det fanns få eller inga möjligheter till utveckling eller 

utbildning men köksansvarig berättade att hen skulle välkomna att skicka de anställda på 

utbildningar, hen hävdade att det inte funnits något intresse och att de anställda förmodligen 

är rätt nöjda som det är.  

 

Vi gick på dom kommunala utbildningarna som jag i och för sig inte tyckte var värda ett skrutt, jag skulle 

hellre gå på något annat som gav lite mer som kostade lite mer, men det var mest man satt och gjorde 

saker som folk redan visste, det var flera av den typen av människor som inte orkade sitta mer än tio 

minuter i taget som ändå sa att herregud om vi inte kunde det här så skulle vi ju inte kunna göra dom 

uppgifter vi gör idag (IP4) . 
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De få utbildningar som tillhandahålls är kommunens egna med personer från ledningen eller 

från kontoret där de ansvariga för menyer och kostberäkningar och liknande sitter. Den 

allmänna attityden kring denna är att den inte ger särskilt mycket och vid flertalet kurser så 

hade flera ställt sig upp och lämnat lokalen och gått hem då de ansåg att det var saker som de 

redan kunde och behövde kunna för att kunna utföra sina jobb, de ansåg att det var slöseri 

med tid med den typen av kurser och de ville ha kurser med mer innehåll som var nytt.  

 

En respondent formulerade sig såhär kring att komma vidare i karriären inom branschen 

Om jag ska komma vidare här då ska det hända något mycket konstigt (IP2). 

 

Något som framkom tydligt var att intervjupersonerna ansåg att möjligheten till utveckling 

inom både köken och branschen i stort var väldigt liten. Om man själv som individ inte tar 

initiativ till att på egen hand utbilda sig vidare på universitet eller högskola så var det väldigt 

få möjligheter till karriär eller annat sätt komma framåt i sitt yrkesliv. En respondent menade 

att om man skulle klättra i karriärstegen inom den här branschen så var det för att man 

antingen kände personer högre upp eller stämde bra överens med människor högre upp, det 

räckte inte bara med att jobba hårt, visa intresse och så vidare.  

 

Jag tror det handlar om hur man själv är och vem man passar ihop med. Den personen som var här förut, 

hon passade personlighetsmässigt med dom som satt i ledningen och då var det lätt för henne att klättra 

vidare, jag tror att det ofta är så i arbetslivet att det handlar mer om såna saker än formell kompetens 

(IP4). 

 

Det är tydligt att möjligheten till utveckling på de arbetsplatser jag undersökte var väldigt 

liten, något som inte alltid var populärt bland intervjupersonerna. Ser man exempelvis till 

livslångt lärande så kan man se hur hämmande det var för arbetarna i köken att tvingas gå på 

utbildningar som handlade om sådant de redan kunde. De blev sällan eller någonsin erbjudna 

något mer än vad kommunen var tvungna att erbjuda för att hålla en säker hygiennivå i köken. 

 

Det kan också vara så att den bristfälliga utvecklingsmöjligheten ledde till bitterhet och 

missnöje vilket kan förklara varför det uppstod en hel del konflikter över saker som annars 

kanske skulle gått förbi osedda. Likaså kan man även se bristen på möjlighet till utveckling 

och karriärsmöjlighet som ett frustrationsämne i stort, vissa var nöjda med det medan andra 

var missnöjda. 
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Framtiden ses på lite olika vis, vissa tror att den är ljus och att utvecklingen går framåt medan 

andra tänker att det nog inte kommer bli så mycket skillnad från nu. En respondent påpekar att 

Uppsala skall satsa på att ha 100% ekologiska råvaror i sina kök år 2023, det gäller både 

skolkök och i äldreomsorgen. En annan hävdar att det förmodligen inte kommer ske så stor 

förändring för att det bland annat är så relativt lågavlönat och slitsamt yrke.  

 

Nu dessutom när Uppsala ska ha hundra procent ekologiskt år 2023, det kommer ju att ställas jättekrav på 

maten då. Det, så det kommer bli helt annat hoppas jag i alla fall (IP2). 

 

Det är ju inte det som ungdomarna söker sig till, det är ju inte ett skolkök, absolut inte. Dom vill ju ut på 

krogen för det är ju lite häftigt sådär. Sen upptäcker dom att fan jag jobbar bara kvällar och helger. Kan 

som inte göra något en lördag för jag ska jobba. Ska jag göra något så ska jag göra det på tisdag eller 

onsdag och då är ju alla kompisar på sina jobb. Jag hoppas ju att man tänker om lite på skolkök, för det är 

ett schysst jobb, kanske inte just som när man är jätteung, men har man lite familj och så är det toppenbra. 

Med ledig alla röda dagar, när skolan är stängd har man möjlighet att vara ledig med barnen och sånt, 

man kan liksom inte ha det bättre än så egentligen (IP2). 

 

Jag tror att mer och mer förstår att det är en väldigt fördelaktig arbetsplats, krogar, det är sena kvällar och 

nätter och helger, det är väldigt mycket mer slitigt. Mer trygghet i den kommunala verksamheten, bättre 

arbetstider, ehm, ja bättre helt enkelt och jag tror att vi kommer få mer yngre personer och vi kommer få 

mer män tror jag faktiskt, jag tror att skolmaten är på gång uppåt och får bättre rykte (IP5). 

 

Det är tydligt att skolkök ses som ett bra alternativ till krogköken då det är tryggare, jämnare 

arbetstider och mer familjevänligt arbete. Framtiden kan ses som generellt ljus enligt 

intervjupersonerna.  

 

Med tanke på vilken djävulusisk pensionsavgång det kommer att vara snart, vi måste ju ha in, om dom 

anställer femtiofem plusare är dom ju dumma i huvudet. Tycker ju jag. Dom måste ju ha in ung 

engagerad personal i köket, annars går det ju åt skogen, så är det ju. Ja.. (IP2). 

 

Jag tror det faktiskt att det är mer och mer yngre på väg in faktiskt och vi samarbetar även med 

institutionen för kostvetenskap så det kommer kostvetare ut och jag tror att vi öppnar upp våra kök mer så 

man kan se hur det verkligen ser ut för alla som kommer till vårt kök blir verkligen chockade ”men gud 

såhär trodde jag inte att det var att jobba i ett skolkök och ni är ju jättetrevliga och du är ju inte som en 

sträng tant typ”. Så jag tror att man kommer få upp ögonen mer och mer för att det är bra att jobba i 

skolkök, fördelarna (IP5). 
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Det är tydligt att tanken är att det kommer att ske ett generationsskifte inom skolkök, de äldre 

kommer gå i pension och yngre nyutbildade kockar kommer komma mer och mer. En framtid 

som generellt ses som ljus borde vara en slags motivation för arbetarna, om framtiden sågs 

mörk skulle det förmodligen vara mer nedstämt och mer negativitet på arbetsplatsen.  

 

En positiv framtid kan fungera som ett gemensamt mål att arbeta mot, lite som en vi mot dom 

effekt även om det inte riktigt är som i fallet med etablerade och outsiders, även om 

mekanismerna kan ge liknande resultat. Det kan sammanfattningsvis ses som något som för 

samman och ökar sammanhållningen i ett kök.  

 

 

6.6 Sammanfattning 

I de här köken såg jag ett tydligt mönster, missnöje över utvecklingsmöjligheter, relationer, 

språkförbistringar och så vidare. Jag skulle förmodligen ha kunnat tolka datan på andra sätt än 

hur jag gjorde det. I grunden handlar det nog om dagsform och vad man i den perioden man 

analyserar ser att finna. Men jag vill ändå påpeka att det förmodligen skulle ske på liknande 

sätt och ungefär finna liknande teman som jag funnit även om innehållet i dessa teman kunnat 

variera. Frågan jag vill ställa mig själv i sammanhanget är huruvida det kan påverka 

validiteten och reliabiliteten i analysen och arbetet. Analysen i sig kan ju problematiseras på 

ovanstående vis. Men samtidigt vill jag påpeka att vi ändå i grunden är människor. Människor 

ser jag som mångfacetterade varelser med många möjligheter att se saker och beskriva saker 

på, inte nödvändigtvis fel eller rätt sätt.  
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7. Diskussion 

 

Min grundidé var att undersöka hur mångfald upplevs inom kommunala skolkök, detta genom 

att genomföra intervjuer med utvalda anställda i några kök i Uppsala kommun.  

 

Den kontext som de kök jag undersökte var ser jag som en slags arena där det sociala lärandet 

sker. Det var tydligt att det främst var anställda med invandrarbakgrund som oftast arbetade i 

disken och grönsaksrummet medan det främst var svenskfödda anställda som arbetade i det 

stora köket med grytorna och ugnarna. Likaså var det även enbart svenskfödda som var 

köksansvariga.  

 

Mångfald i dessa kök kan upplevas och förstås på flera olika sätt, dels som ett 

samhällsfenomen och som en representation av samhället i stort, men även som en sluten 

enhet där de sociala spelreglerna ser annorlunda ut jämfört mot resten av samhället.  

 

Några teman som kom att presentera sig själva efter intervjuerna var språk, fördomar, det 

sociala samtalet, genus, yrkesidentitet, utveckling och framtiden, det var ett mönster som jag 

kunde utröna. Utifrån dessa så kan man förstå några viktiga slutsatser i hur mångfald kan 

förstås i de kommunala skolköken.  

 

När det gäller språk så kan man definitivt tolka språket som en stor del av deras vardag, 

språket bär mer värde än bara en slags chifferkod i kommunikation, språket blir en slags 

symbol som drar en linje i sanden, antingen är man på den ena eller andra sidan. Det blir som 

en slags barriär för individerna att antingen inkluderas eller exkluderas av. Man såg tydligt att 

det skapades grupperingar av språkbarriärer. Språket kunde även fungera som en slags 

inbjudan till en exklusiv klubb där det fanns speciella regler att anpassa sig efter, kunde man 

prata samma språk så var man automatiskt med i den exklusiva klubben det innebar att kunna 

hantera något som de andra inte kunde, man hade helt enkelt en slags automatisk gemenskap. 

Det kom fram att språket låg bakom en hel del konflikter och missförstånd och ser man 

djupare så kan man tolka det som att det även fungerar som en slags sköld för att slippa ta sig 

an saker som är jobbiga, nya uppgifter, vara tvungen att lära sig nya saker, konflikter och så 

vidare.   
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Vidare kan alltså språksvårigheter innebära mer än bara hinder för att förstå varandra, det kan 

fungera som ett handikapp i deras arbete och i deras vardag. Det kanske inte alltid är lätt att 

engagera sig så mycket som krävs för att verkligen förstå, förändring och nytt lärande är tungt 

både mentalt och fysiskt och därför kan vi kanske ibland se episoder där vissa inte vill lära sig 

nya saker, det kanske helt enkelt blir för mycket att hantera. Man bör även beakta att bara en 

sak som att flytta till ett nytt land, lära sig den nya kulturen och förstå sin nya omgivning och 

det nya samhället i sig kan vara en så svår uppgift, det är inte säkert att personerna orkar lära 

sig allt det nya. Man skulle kunna tolka det som lite av en självbevarelsemekanism, att stänga 

ute det som de kanske inte anser vara det absolut viktigaste och på det viset ha ork över till det 

mer relevanta i deras vardag.  

 

Fördomar var en stor del av intervjupersonernas vardag, inte bara utifrån av andra utan även 

inom sig själva och deras egna fördomar och förväntningar när de gick in i branschen. 

Intervjupersonerna reagerade ofta negativt på fördomar och blev ibland upprörda. Fördomarna 

blev som en slags motkraft mot vad de ville uppnå och hur de själva ville bli sedda av 

omvärlden. Även om personerna var vana vid fördomarna så kunde de ändå bli påverkade. De 

försökte på något vis bygga upp en slags mur och låta det rinna av dem som vatten på en gås, 

men det gick inte alltid. Fördomarna blev en slags yttre negativt kraft som sakta perforerade 

arbetarna och hålen som uppstod behövde lagas och lappas. Fördomarna i sig gav kanske inte 

jättestor effekt men det var konsekvensen av fördomarna som påverkade de anställdas 

självbild.  

 

Det sociala samtalet är starkt kopplat till språket även om det inte är samma sak. Det fungerar 

lite som ett socialt kit och i kontexten av ett kök så skulle man kunna se det sociala samtalet 

som oerhört viktigt för att föra samman och skapa en gruppkänsla. I vissa fall kunde man 

utröna i tonen på hur intervjupersonerna berättade att det sociala samtalet var viktigare än vad 

som kanske orden sa, man förstod att det var betydelsefullt och att de blev lite mer uppspelta i 

rösten när de pratade om det. Även om de arbetande var på en arbetsplats så kunde de bli 

privata i sina samtal, de kunde berätta om sina familjer, om deras rädslor, förhoppningar 

etcetera och detta blev väldigt viktigt i att fördjupa och cementera relationerna i köket. 

Relationer på en arbetsplats kan ju tolkas olika, men i det här fallet skulle jag vilja se det som 

en grundpelare i trivseln och därför måste även det sociala samtalet ses som en nyckel för att 

uppnå det.  
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Vissa av de intervjuade hade en slags yrkesstolthet som kom fram i intervjuerna. Även om de 

ansåg att många och även de själva att det var ett ”skitjobb” så trivdes de flesta och var stolta 

över att göra något vettigt som hjälpte andra. Men även om de generellt var stolta över sitt 

yrke så hade de även svårt att hantera omvärldens syn på deras jobb. Som tidigare nämnt så 

har bland annat lärare och andra sagt nedvärderande saker och det har såklart påverkat deras 

syn på yrket. Det hänger givetvis ihop med fördomar om skolkök och dess personal. På 

arbetsplatsen spenderar de anställda ändå åtta timmar per dag och det är en stor del av deras 

liv, att inte ha en trygg yrkesidentitet kan verka förödande. En plats där man bör kunna känna 

sig trygg och säker för att kunna genomföra ett bra arbete blir alltså underminerad av 

omvärlden och media samt reproducerad av dem själva.  

 

Man kunde tydligt se att ett genusperspektiv gav ett ganska intressant resultat på studien. Det 

kom upp att det var en rätt kvinnodominerad bransch och att även om det var fler män i de 

kommunala skolköken nu än det varit förr så var det fortfarande flest kvinnor. Det kom också 

upp att fördelningen av män och kvinnor gav en annorlunda stämning i köken än om det 

enbart hade varit män eller enbart kvinnor. Genus i det här fallet fungerade som ett slags filter 

där allt filtreras igenom för att sedan förstås av individen. I och med att det filtreras igenom 

genusfiltret så kan saker och ting uppfattas olika beroende på vem som säger det och vem som 

uppfattar det. Det är inte bara de tankar om genus och könsroller som finns i själva köken som 

påverkar utan även samhällets normer och idéer.  

 

Generellt så tyckte flera att utvecklingsmöjligheterna inom de kommunala skolköken var 

dåliga. Även om vissa tyckte att det ibland fanns någon fortbildningskurs värd att gå så var 

det ändå mest kurser som bestod av kunskap de redan hade. Utveckling på en arbetsplats kan 

ju förstås på olika vis, personlig utveckling, kompetenshöjande utveckling och så vidare. Brist 

på utveckling kan tolkas som ett irritationsmoment och en anledning till missnöje på 

arbetsplatsen i stort då ett missnöje över en relativt viktig faktor kan gå ut över resten av 

arbetsplatsen. Likaså kan man förstå den lite bittra tonen som kom fram hos vissa av 

intervjupersonerna då de ansåg att kommunen borde ha flera utvecklingsmöjligheter. Trots 

den låga möjligheten till utveckling så ansåg ändå de flesta att skolköken i kommunen hade en 

relativt ljus framtid för sina fötter. Mer ekologisk mat, mer grundkompetens och en ny 

generation anställda som skulle ta över när det äldre gardet gått i pension.  
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8. Avslutande reflektioner 

 

Det var en spännande period att få genomföra den här studien. Det här är tankar jag länge 

burit på och som delvis har fått svar genom där här uppsatsen. Även om det inte alltid var lätt 

att få saker att fungera och det stundvis var väldigt stressigt så har det gett mig som individ 

mycket och hjälpt mig att förstå mig själv bättre i en kontext och miljö där jag själv har varit 

en medarbetare och aktör. Likaså anser jag att det finns en samhällsrelevans då det är en 

självklar del av den kommunala verksamheten.  

 

Jag kan konstatera i slutet av denna uppsats att det finns en del spännande nystan och knutar 

att försöka reda ut för framtiden. Dels så kan man i framtida forskning välja att gå djupare in 

på individuella teman, exempelvis betydelsen av genus i köken eller hur den sociala miljön 

påverkar det dagliga arbetet. Likaså skulle man även kunna se på en annan del av den 

kommunala verksamheten i kost och restaurang, på organisationsnivå eller kanske undersöka 

liknande ämnen i ledningen.  

 

Något jag själv är nyfiken på är just hur genus påverkar köken och den dagliga 

arbetssituationen.  
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10. Bilagor 

 

10.1 Intervjuguide 

 

Öppnande frågor: 

 

Hur länge har du arbetat i köksbranschen? 

 

Vilken roll har du i köket? 

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 

Hur ser ditt kök ut, är det en bred representation av samhället? Finns olika etniciteter, kön, reli

gion, ålder etc. representerade?  

 

 

 

Samarbete: 
 

Hur fungerar samarbetet i köket? Vad tror du påverkar samarbetet i köket? 

 

Hur tror du arbetsmiljön påverkas av att de som arbetar är av olika kön, etnicitet, ålder, religio

n etc? 

 

Hur fungerar kommunikationen mellan de arbetande i köket? Påverkas detta av olika bakgrun

der tror du? (Kommunikation, inte bara språk utan möjligen olika traditioner, olika kulturerer, 

åldrar etc.) Finns det språksvårigheter? Är det svårt att förstå varandras tankar om hur saker s

kall göras? Är det några missförstånd som ofta dyker upp?  

 

I vilka situationer tycker du det är bra att arbeta självständigt och under vilka är samarbete bra

? 

 

 

Arbetsuppgifter: 
 

När det gäller specialmat, hur måste ni tänka kring olika elevers dieter? Hur är attityden kring 

specialmat? Exempelvis om det är religionsspecifik kost osv.  

 

Hur ser schemat ut generellt under dagen och vilka tider är det intensivt? Hur gör ni då? 

 

Hur fungerar det med arbetsuppgifterna? Är de jämnt fördelat? Vem gör vad? Vad händer om 

någon är borta?  

 

Tror du det finns en möjlighet till utveckling på den här arbetsplatsen? (Be dem beskriva hur 

de tänker mer ingående) Vidareutbildning?  

 

 

Sociala samvaron: 
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Hur är stämningen under rasterna? Vad pratar ni om?  

 

Är alla på arbetsplatsen lika medverkande i det sociala livet i köket?   

 

Uppstår det mycket konflikter? I så fall hur hanteras dessa och vad tror du de kan bero på? 

Arbetsrelaterade eller sociala konflikter.  

 

Finns det olika grupperingar? Hur ser dessa ut och hur tror du de påverkar den sociala miljön? 

Varför tror du att det uppstår grupperingar?  Tror du att de andra i köket håller med dig i det d

u tycker?  

 

Tror du det finns fördomar om att arbeta i skolkök? Och tror du att det finns fördomar att män

niskor av vissa etniciteter, kön, ålder osv. arbetar i skolkök? Vad tror du att folk säger om folk 

som jobbar i skolkök?  

 

Har det varit förändringar över tid? Ålder etnicitet kön osv.  

 

Hur andra reagerar när du berätta att du jobbar i skolkök.  

 

Hur tror du framtiden för skolkök ser ut? 

Hur tror du det ser ut med människor som jobbar i kök i framtiden? 

 

Övrigt: 
Är det något mer du vill tillägga? (Vad som helst) 

 

 

Om det blir tyst: 
Har du andra exempel?  

Är det något mer du kommer att tänka på i samband med den här frågan?  

Om du fick välja skulle du fortsätta jobba här eller skulle du vilja byta jobb eller karriär? 
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10.2 Bilaga 2 

 

Tabell över intervjupersoner 

IP1 arbetade i kök nummer ett 

IP2 arbetade i kök nummer två 

IP3 arbetade i kök nummer två 

IP4 arbetade i kök nummer två 

IP5 arbetade i kök nummer tre 

 


